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ZAGADNIENIA KULTURY

... Kto chce nowoczesnej kultury, musi
chcie psychiki, zdolnej j wytwarza,
a nie za uywa tylko pewnych jej

wyników. Kto chce samoistnoci na-

rodowej, musi chcie rozwinicia u nas
tych zdolnoci i wyte woli, bez

których adne samoistne spoecze-
stwo dzi istnie nie moe ...

Stanisaw Brzozowski

(Legenda Modej Polski).
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PRZEDMOWA.

Do niedawna ogólnie, a i dzi jeszcze

w znacznym stopniu, charakterystycznym
objav/em naszej duszy zbiorowej bya o-

bojtno na wszystko prawie, co nie wi-
e si bezporednio z czysto praktycznemi
zagadnieniami bytu.

Stan ten, któryw yciu wyrazi si w pe-

symizmie i cynizmie, a w literaturze od-

bi si beznadziejnym eciem dekaden-
tyzmu, powsta u na& (jak zreszt i w in-

nych spoeczestwach) pod wpywem tych

wszystkich prdów pozytywistycznych, któ-

re, poczwszy od Comtea, a skoczywszy
na skrajnym materjalizmie niemieck'!m,

stanowiy poniekd istotny rdze caej umy-
sowoci europejskiej drugiej poowy XIX
wieku i które szerok fal rozlay si po
caym organizmie naszego spoecznego ycia.

Zagadnienia Kultury. j



Dzi coraz wicej utrwala si poczu-

cie potrzeby i wartoci ycia duchowego,

zarówno dla jednostki, jak dla caej zbio-

rowo' spoecznej; poczucie to staje s^
z kadym dniem mtensywniejszem i do-

maga si rozwaenia nastrczajcych si
zagadnie, domaga si wytworzenia i u-

wiadomienia sobie nowych treci, któ-

re mogyby sta si podstaw ycia poj-

mowanego szerzej i gbiej ponad codzien-

ne troski powszednich usiowa.
Dzi kady mniej lub wicej wia-

domie odczuwa potrzeb pewnego odro-

dzenia duchowego, potrzeb buntu prze-

ciwko tym wszystkim powierzchowno-

ciom wspóczesnej cywilizacji, które y-
ciu wspóczesnemu nadaj cech automa-
tyzmu. Stv/arzajc coraz wiksz wza-

jemn zaleno materjaln midzy naj-

odleglejszemi dziedzinami ycia, cywiliza-

cja wspóczesna jednoczenie przeciwdzia-

a rozrostowi tych wszystkich waciwoci
ducha ludzkiego, które rodz si jedynie

na gruncie cigego uwiadamiania sobie

istotnego zwizku czowieka z otaczajc
go rzeczywistoci.

Powstajca dzi potrzeba uwiadomie-
nia sobie tego stosunku wysuwa oczywicie
na widowni nowe zagadnienia, lub zmu-



sza nas do ponownego rozpatrzenia nie-

których zagadnie z odmiennego stano-

wiska.

Postawienie na porzdku dziennym
waniejszych zagadnie, z tego wanie
róda pyncych, v/ydaje mi si obecnie

na czasie, a zarazem czyni zado wasnej
mojej dawno ju odczuwanej potrzebie

naleytego uwiadomienia sobie ich tre-

ci.

Moliwe jest, e ksika ta nie zdo-

a zadowolni tych, którzy pragnliby
znale w niej konkretne i zupene rozwi-
zanie poruszanych tutaj zagadnie. Tych
z góry uprzedzi mi wypada, e rozwi-
zania takiego w niej nie znajd; nie znaj-

d go poprostu dla tego, e nie jest ono
celem tej ksiki. Nie chodzi mi w niej

bowiem o podawanie jakiego gotowego
schematu, na któryby si godzi lub któ-

ryby odrzuci naleao. Celem gównym
jest zwrócenie uwagi czytelnika na istot
i znaczenie tych wspóczesnych prdów
mylowych, których uwiadomienie moe
i powinno sta si podstaw prawdziwej
kultury. Nie chodzi o zamykanie si w cia-

snych ramach jakiego z góry zakrelone-
go systemu, prowadza.ce z natury rzeczy

do ograniczonoci i zasklepienia duchowe-



go. Chodzi przedewszystkietn o to, aby
dzi kady czov/iek myl-
cy móg ze swego wntrza du-
chowego wykrzesa taki po-
gld na ycie, który, odpo-
wiadajc jego istotnemu ,,j a,"

sta by si jednoczenie pod-
staw dla jego k u 1 t u r a 1 n o-n a-

rodowej twórczoci.

W dusznej atmosferze cudzych nao-
gów mylowych, w ciasnocie narzuconych
zzewntrz systemów i schematóv/ lgnie
si jedynie pov/ierzchowno i obuda,
jednostronno i dogmatyzm, cynizm i bez-

y/ad. Kwiat czynu zakwita na wolnem
przestworzu myli, opromienionej ciepem
wewntrznego odczucia tej cznoci czo-
wieka z otoczeniem, której uwiadomienie
da mu moe twórcz moc istnienia po-

przez doczesno osobistego ycia.

W kocu wypada mi zaznaczy, e
zarówno sam sposób ujcia zagadnie,
stanowicych tre niniejszej ksiki, jak
i ferma lunych napozór rozdziaów, z któ-

rych si ona skada, niezwizanych w a-
dn systematyczn cao, odpowiadaj
istotnemu jej przeznaczeniu, nie dla myli-
cieli zawodowych, lecz raczej dla szersze-



go ogóu czytelników, dla których samo
mylenie nie stao si rzecz zbyteczn,
i którzy potrzeb jego od czasu do czasu

odczuwaj.

ód, 7 lutego 1913.





I. „Reformacja" Myli

i Odrodzenie Filozofji.

Wzrastajce zainteresowanie, jakie bu-

dzi w czasach ostatnich filozofja, skania
do bliszego zajcia si tern zjawiskiem

i do naleytego wyjanienia sobie istotnej

jego przyczyny.

Wyjanienie takie wydaje si tern konie-

czniejsze, e rozgldajc si w twórczo-

ci nowoczesnej myli filozoficznej, nie

spostrzegamy, na pierwszy rzut oka przy-

najmniej, adnych tak wybitnych zmian
zewntrznych, któreby stopie tego za-

interesowania dostatecznie usprawiedliwi

mogy.
Filozofja ostatnich lat 30-tu nie wy-

daa adnego nowego systemu, któryby
budow sv/ lub oryginalnoci ujcia
odwiecznych zagadnie sprowadzi pewien

przewrót w dotychczasowym pogldzie na



wiat i z tego powodu móg zainteresowa
umysy.

Materjalizm ubiegego stulecia, osig-

nwszy form naj skraj niejsz, chyii si
coprawda ku upadkowi, ustpujc miejsca

idealistycznym kierunkom myli, lecz zjawi-

sko to, czsto spotykane, a wic dobrze zna-

ne, samo przez si dzisiejszego zainteresowa-

nia si filozofj tumaczy nie moe.
Jeeli jednak zechcemy uprzytomni

sobie cay obfity plon w dziedzinie wspó-
czesnej myli filozoficznej, jeeli dorobek

ten zaczniemy rozwaa i porównywa
go z twórczoci doby minionej, zauway-
my przedewszystkiem odrazu, e sama
tre zagadnie wspócze-
snych bardzo jest róna od
dawniejszej, e usiowania myli dzi-

siejszej skupiaj si wokoo zupenie od-

miennych orodków, e cay wspóczesny
potok twórczoci z innego pynie róda.

Jednostronny racjonalizm bynajmniej
nie przyczyni si do pogbienia kultury,

do uwiadomienia duchowych wartoci
czowieka^ Stajc si ród«m skrajnego

materjalizmu, wpyn on nietylko na sam
sposób oceny ycia jedynie wedle miary u-

ytecznoci, lecz wytworzy i w dziedzi-

nie myli ludzkiej pewne uprzedzenia, pa-
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raliujc niejako nasze zdolnoci duchowe
w kierunku prawdziwie bezstronnej i bez-

interesownej oceny zjawisk yciowych. Au-
tomatyzm, jakiego dopatrzono si w caej

przyrodzie, przeniesiono i na czowieka,
mechanizujc jego dziaalno do tego sto-

pnia, e sta si on tylko nikem ogniwem
w acuchu lepej i twardej koniecznoci
przyrodniczej, której prawa mog by przy

pomocy nauki zbadane i cile okrelone.

Wszystko stao si przedmiotem bada nau-

kowych, których rozwój utosamiono
z rozwojem ludzkiego ducha, z rozwojem
czowieczestwa. Std te ,,naukowe" ba-

danie historji doprov/adzio do ,, odkry-
cia" najrónorodniejszych ,,praw" i ,,ko-

niecznoci" historycznych, std naukowe
badanie zjav/isk spoecznych wytworzyo
pojcia ,jkoniecznoci ekonomicznych" i

moliwo prognozy r przyszoci w stosun-

kach spoecznych, nawet sztuka pocza
posugiwa si metodami naukowo-przy-
rodniczemi (estetyczna teorja Taine'a). In-

dywidualno twórczego ducha ludzkiego,

zdawao si, zostaa pogrzebana na zawsze;

rasa, rodowisko i moment odgrywaj rol
pierwszorzdn. Wszelka metafizyka zo-

staje uznana za zbyteczn i wprost szko-

dliw. Podstaw wszystkich nauk staje



si matematyka, a stosowanie jej w danej

nauce stanowi o stopniu jej cisoci. Pozj^-

tywizm zburzy jakoby nazawsze po-

trzeb filozofji; sam on nie stawia sobie

adnycli problematów, gdy wszystko mia
nadziej wyjani za pomoc nauki, która,,

jeeli jeszcze nie obecnie, to w kadym ra-

zie w przyszoci, potrafi* rozwiza osta-

tecznie i cakowicie zagadk bytu. Do
niedawna bowiem jeszcze zagadnienie by-

tu byo wanie tym punktem ogniskowym,
który skupia naokoo siebie wszystkie nie-

mal usiowania filozoficzne.

Dzi zagadnieniem centralnem filozo-

fji sta si czowiek i jego stosunek do oto-

czenia. wiadomo wanoci tego zagad-

nienia wzrasta z dniem kadym, a razem
z niem wzrasta potrzeba tworzenia innyci

wartoci: estetycznych, etycznychj wzrasta

potrzeba sharmonizowania wyników in-

tellektu z wymaganiami ycia.

Taka zasadnicza poniekd zmiana sa-

mego zagadnienia nie moga powsta na-

gle. Postawienie czowieka, jako indy-

widuum dziaajcego, v/ sam rodek ogól-

nego zainteresowania filozoficznego mo-
go tylko zrodzi si na gruncie odmien-

nych sposobów samego mylenia, mogo
by tylko wynikiem gbokiego, cho mo-

10



e powolnego i mniej widocznego, prze-

ksztacenia si zasadniczych stanowisk my-
lowych w stosunku do podstawowych obja-

wów postrzeganej rzeczywistoci.

I w rzeczy samej proces taki wyle-
dzi si daje ju od caego lat szeregu,

a róda jego szuka naley jeszcze w fi-

ozofji Leibnitza. On to pierwszy w cza-

sach nowszych stara si przezwyciy
gboko w umyle ludzkim zakorzeniony

przesd mylowy, który na caej dotych-

czasov/ej filozofji ciy brzemieniem nie-

ruchomego bezwadu, przesd pojcia
,, trwania" i na jego miejsce usiowa wpro-
wadzi i ugruntowa pojcie ruchu, prze-

wiadczenie bezustannego ,,stawania si."

W filozofji Leibnitz'a, jak to w ostat-

nich czasach wykazali Cassirer^), Coutu-

rat-), RusseP), szuka naley wtku wszyst-

kich póniejszych pogldów filozoficznych,

których cech jest to, e dotychczasowe
substancjalistyczne pojcie statyki usio-

way zastpi pojciem dynamiki, pojcie

^) ,,Leibnitz's System in sefnen wissenschaft-

lichen Grundlagen", 1902.

2) „La Logiue de Leibnitz", 1901.

^) ,,Critical exposition of the Philosophy of

Leibnitz", 1900.
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mechanizmu pojciem celowoci. Nie gdzie-

indziej, jak u Leibnitz'a, szuka naley
róde zarówno Schopenhauerowskiego

pierwiastku woli, jak woluntaryzmu Wund-
ta, czy energetyki Ostwalda, lub neo-

witalistycznych teorji Bungego, Rind-

fleisch'a, Cosmanns'a, wreszcie nawet i gów-
nych podstaw filozofji Bergsona i Jamesa.

Caa filozofja relatywistyczna nie daje si
pomyle inaczej, tylko na gruncie

dynamizmu zjawisk, na gruncie cigle ,,u-

pywajcej rzeczywistoci"; taki dyna-

mizm pojciowy jedynie móg wytworzy
odmienny zupenie typ mylenia za po-

moc stosunków i z kolei rzeczy doprowa-

dzi do krytycyzmu naukowego.
Leibnitz, jak wiadomo, sprowadza

wiadomie pojcie substancji do pojcia

ruchu, do pojcia dziaalnoci. Tylko to,

co uzev/ntrznia si nam jako dziaalno,
jest i moe by treci bytu. Bezwadne-
mu mechanizmowi, wyraonemu wówczas

w filozofji Spinozy, przeciwstawi Leib-

nitz swój dynamizm. Stoi to bezpored-

nio w zwizku z faktem, e Leibnitz opar
si na podstawach biologicznych, których

istot stanowi bezustanna zmienno form

ycia. To, co byo podstaw dla filozofji

Leibnitz'a, spowodowao poniekd gów-

12



nie obecny kryzys filozofji. Zagadnienia

bjologiczne, które od poowy ubiegego
stulecia stay si bardzo wanym punktem
ogólnego interesu naukowego, podkopay
podwaliny wiatopogldu materjalistycz-

nego, opierajcego si wycznie na meche-
nistycznie pojmowanej przyczynowoci. Co
jednak dla tego ruchu jest bardzo ciarakte-

rystyczne, to v/anie fakt, e kryzys

ten dokona si, cho moe nie bezpored-
nio, pod wpywem t^/cti wanie uczonych,

którzy byli tv/órcami t. zw. ,, filozofji przy-

rodniczej", jak Lamarck, Bser, Darwin,

Wallace, Huxey, Stalle, Mach, Ostwald,

pod wpywem badaczów wychowanych na
matematyce i ,,czystem dowiadczeniu".
Tutaj jasno v/ystpuje ta okoliczno, jak

sposób mylenia bjologicznego, pod które-

go wpywem wszyscy bezwtpienia pozo-

stav/ali, zapanowuje w czasach nov/szych

nad czysto matematycznym sposobem my-
lenia.

Stwardniae dogmaty przyzwyczaje
mylowych, opartych na absolucie liczb,

do v/yjanienia procesów yciowych nie

wystarcza-j. ycie w formuy matematycz-
ne uj si w aden sposób nie da, nie da
si matematycznie podzieli ,,bez reszty".

Ten kryzys filozofji wspóczesnej, zwi-

13



zany z imionami Macha, Stallo, Ostwalda,

wystpuje dzi jako wyrane przeciwsta-

wienie pogldu teleologicznego pogldom
opartym wycznie na dogmatyzmie przy-

czynowoci mechanicznej. Nie znaczy to

bynajmniej, aby pojcie celowoci miao
by znów przeniesione na cay wszech-

wiat; z chwil jednak kiedy zagadnienie

ycia staje na pierwszym planie, usuwajc
poniekd w cie zagadnienie bytu, cae
zainteresowanie zwraca si w stron tych

zjawisk, które istot tego ycia stanov/i

i których ocena i ujcie moliwe jest

jedynie przez zastosowanie do nich poj
tej dziedzinie zjawisk wa.civ/ych. Pojcie

celowoci bowiem jest w dziedzinie zja-

wisk yciowych takim samym sposobem

patrzenia, jakim w dziedzinie zjawisl.

przyrodniczych jest pojcie przyczynowo-

ci. Jak jedno, tak drugie s t miar po-

rzdku i sposobami orjentacji, jakie s
nieodzowne dla ujcia caoksztatu naszego

dowiadczenia w pewne formy naszemu
umysowi y^aciwe; s one jedynie odmien-

nymi sposobami, dostosowanymi do tych

rzeczywistoci, jakie w odmienny równie
sposób nam si przedstawiaj.

Dopóki wiat martwej przyrody i

wiat organizowanego ycia bd przed-

M
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stawiay si nam jako dwie odrbne rze-

czywistoci, dopóki nie stanie si moli-
we w sposób dowiadczalny i przekony-

wajcy znie granic wiaty te dzielc,
mona niewtpliwie tosamo (lub jedno-

rodno) ich przypuszcza, mona budo-

wa rónorodne hypotezy, które w wi-
kszym lub mniejszym stopniu mog mie
cechy prawdopodobiestwa lub posiada
dla nas znaczenie praktyczne; nie bdzie to

jednak jeszcze faktycznem tych granic

zatarciem, upowaniajcem dzi ju do
daleko idcych wniosków pozytywnych i

pozwalajcem na stosowanie do obu rze-

czywistoci jednych i tych samych rod-
ków orjentacyjnych.

Z tego, co powiedziane, wynika, e,
o ile chcemy pozostawa na gruncie real-

nym, to, nawet przyjmujc relatywizm,

jako podstaw naszego poznania, musimy
zawsze zgóry okreli sobie, do jakiej

dziedziny zjawisk naley to, co stanowi
tre naszego rozwaania; stosownie do

tego jedynie moliwem i celowem bdzie
posugiwanie si takimi rodkami orjen-

tacyjnymi, które w obranej dziedzinie mog
by umysowi naszemu dostpne.

Jeeli, jak to si dzieje obecnie, czo-
wiek wystpuje na widowni wszelkich
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usiowa filozoficznych nie tyiko jako zni-

koma czstka wszechbytu, nie tylko ja-

ko wypadkowa si czynnych w przyro-

dzie, lecz jako twórca tych wszystkich war-

toci, które sta si maj miar, za pomoc
której dokonywa on z kolei oceny caej

przeywanej rzeczywistoci, to samo u-

wiadomienie sobie tego faktu musi z ko-

niecznoci zrodzi przewiadczenie, e
prawdy ostatecznej, która mogaby mie
znaczenie dla czowieka, szuka naley
nie po za nim, lecz w nim samym.

Nie naley tego oczywicie rozumie
w ten sposób, jakoby czowiek, jako gatu-

nek zoologiczny, posiada w sobie te wszyst-

kie warunki, których uwiadomienie mo-
e da nam klucz do rozwizania zagadki

bytu. Wskazujc na czowieka, jako na
ródo wszelkiej prawdy, mogcej mie dla

nas znaczenie, tem samem, z jednej stro-

ny, przyznajemy prawdzie tej warto
wzgldn, jak ma i mie moe jedynie

w stosunku do nas — ludzi, z drugiej za
stony, wskazujemy wyranie na drog,
na której prawda ta moe by poznana,

—

na drog bada historyczn, ukazujc nam
cigo rozwoju caej ludzkiej kultury, zdol-

n da nam pewne wskazania i niezachwiane

podstawy dla przyszej naszej dziaalnoci.
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Nie znaczy to, aby stanowisko nasze

wobec zagadnie bytu, wobec bada nau-

kowo-przyrodniczych byo zupenie obo-

jtne. Mniemamy tylko, e dociekania

metafizyczne przyczyny ostatecznej, czy

to zrodzone na gruncie wiatopogldu
czysto niaterjalistycznego, czy te na
gruncie spirytystycznym, nie powinny
i nie mog by alf i omeg naszych usio-

wa mylowych. Nie przesdzajc bowiem
ani Dubois-Reymond'ov/skiego ,,ignora-

bimus", ani nie stojc na gruncie agno-

stycyzmu Spencera, stwierdzi musimy
fakt, e o istocie owych ,,

przyczyn osta-

tecznych" v/iemy dzi nie wiele wicej
i nic prawie pewniejszego, jak to ongi wie-

dzieli Demokryt, Platon lub Arystoteles,

e caa metafizyka nowoytna jest w grun-

cie rzeczy cigem przeuv/aniem wiecznie

tych samych i cigle dotd jeszcze nieroz-

wizanych zagadnie, e, jednenv sowem
owa istota wszechbytu, owo wielkie i ta-

jemnicze X jest dzi w równej mierze

niewyjanione, jak dawniej, pomimo
wrodzonej wprost dnoci naszego umy-
su do jego poznania, pomimo tak ju daw-
nych i ustawicznych wysików ludzkiego

ducha w tym kierunku.

Tymczasem po za sfer tych zagadnie

Zagadnienia Kultury — 2 ^



czysto metafizycznych, po za dziedzin
wszelkich abstrakcji mylowych, jest dzie-

dzina realnej rzeczywistoci, jest ycie,

które ladem przejawów dziejowych znaczy

drog caego szeregu rozwojowego od czo-
wieka zoologicznego do dzisiejszego ty-

pu czowieka kulturalnego. ycie to jest

dla nas faktem realnym, jest cigem uze-

wntrznianiem si naszego istotnego ,,ja".

W tej dziedzinie mamy do czynienia wy-
cznie z faktami naszej wiadomoci,
z terenem ustawicznego dziaania, opartego

na pojciu celowoci i wartoci. Cigo
postpu kultury czowieka, wyraajca
si historycznie w formie coraz wicej
wiadomem, coraz celowem ksztatowa-
niu si form wzajemnego wspóycia i

wspódziaania, jest i pozostanie najisto-

tniejsz treci ycia.
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II. Nauka, Filozofja i ycie.

Racjonalizm podniós wyniki myli
ludzkiej do znaczenia absolutów, do cze-

go, co miao jakby panowa ponad czo-
wiekiem i niezalenie od niego. Postawi
on na miejsce dogmatów religijnych do-

gmaty naukowe i ugruntowa przewiad-
czenie o nieomylnoci ibezwzgldnoci t, zw.

,,praw naukowych".
Przeciwko takiemu dogmatyzmowi ob-

jektywnych prawd i wartoci wystpowa
ju Fichte. ,,wiadomo rzeczy po za na-

mi bezwarunkowo niczem wicej nie jest,

jeno wytworem wasnej naszej zdolnoci
wyobraeniowej".^). Caa filozofja wolun-

^) Fichte ,,Powoanie czowieka" II, str. 115.

Wydanie Symposionu 911 i.
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tarystyczna z Schopenhauerem, Ravais-

son'em, Guyau'em na czele, podkopaa rów-
nie bezwzgldno absolutów racjonal-

nych, wystpujc w swoim czasie jako re-

akcja przeciwko inteilektualizmowi. Osta-

teczne jednak wysunicie zagadnienia

tego na pierwszy plan wspóczesnychde filozoficznych zawdzicza nale-

y krytyce nauki i naukowemu relatywi-

zmowi.
Okrelenie przez Kanta nauki, jako

ogólnego systematu, posiadajcego zna-

czenie objektywne, spotkao si w no-

wszych czasach z krytyk, która pogld ten

na nauk do gbi zmienia. Coraz wicej
bowiem uznania zyskuje przekonanie, e
nauka wogóle to nie pewien systemat o

znaczeniu ogólnem, przeciwnie, rozumiemy
dzi, e nauka to wielo rónorodnych
teorji, hypotez, praw, których warto
nie jest bynajmniej jednakowa dla ró-
nych dziedzin nauk poszczególnych.

Kada teorja, kada hypoteza, kade pra-

wo naukowe posiadaj sobie waciwe zna-

czenie jedynie w zakresie pewnej nauki
konkretnej i tylko w tej dziedzinie stoso-

wane by powinny.

Empirjo-krytycyzm niemiecki, a wi-
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cej jeszcze nowoczesna filozofja francuska

z Renouvier'em i Boutroux'em na czele,

otworzyy wreszcie drog krytyce nauki.

Renouyier, pomimo e jest nestorem nowo-
czesnej filozofji francuskiej, dopiero w o-

statnich czasach zyskuje znaczenie i na-

leyte zrozumienie. Filozofja jego w grun-

cie rzeczy posiada ju wszelkie cechy

wspóczesnego humanizniu i dy w pierw-

szej linji do upodstawowania i wzmocnie-
nia wiadomoci wolnoci woli, wystpujc
wyranie przeciwko t. zw. ,,konieczno-

ciom prz3'-rodniczym", przeciwko bez-

wzgldnoci prawd naukowych i przeciw

wszelkim wogóle absolutom racjonalisty-

cznym, Filozofja Renouvier'a, jak zreszt
i caa nowoczesna filozofja francuzka, stoi

pod znakiem ,,przerywalnoci" i pod tym
wzgldem stanowi jakby nawizanie do

tradycji zasadniczych pogldów Comte'a,

który w swoim czasie najwyraniej ju
podkrela przepa, dzielc od siebie ró-
ne dziedziny wiedzy.

Ta wanie filozofja, która dopro-

wadzia do odkrycia zasady wzgldnoci,
twierdzi, e przedewszystkiem zasadzie ci-
goci rozwojowej przeczy dowiadczenie,
w którem znajdujemy rónice jakociowe,
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nie dajce si usun ani przy pomocy
spekulacji, ani przy pomocy stosowania

teorji rozwoju. Przeczy jej równie fakt, e
przyczynowo w kadej oddzielnej dzie-

dzinie zjawisk si nie potwierdza. Jest

ona wedug Renouvier'a wycznie wytwo-
rem mylowym, abstrakcyjnym podmio-

tu i róda jej szuka naley we wrodzonej

wprost skonnoci naszej do oceny zjawisk

na zasadzie porównywania ich pomidzy
sob. Wreszcie zasadzie cigoci przeczy

jeszcze fakt wiadomej inicjatywy, zdolnej

stwarza co nowego przy pomocy myli
i czynu.

Zarówno Renouvier, jak Boutroux,

przez krytyk zasady cigoci dochodz
do odkrycia zasady wzgldnoci. Pojcie
stosunku staje si dla nich podstaw po-

znania, pojciem zasadnicze m,

stanowicem istotn tre wszystkich kate-

gorji, za pomoc których myl ludzka

pracowa jest zdolna. Zasada stosunkowa-

nia wypywa wedug nich z istoty naszej

wiadomoci, któr okrelaj, jako sto-

sunek naszego ,,ja podmiotowego" do na-

szego ,,ja przedmiotowego".

Filozofja przerywalnoci, która u Re-

nouvier'a wystpuje w formie ostrych

i stanowczych postulatów, nie posiada dzi
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jeszcze tej mocy przekonywajcej moe,
jaka byaby zdolna obali ca teorj ewo-
lucji. Pocliodzi to std, e filozofja nowo-
czesna opiera si na dowiadczeniu i za-

oeniach nauk przyrodniczych, które sa-

me pozostaj pod wpyv/em teorji ewolucji,

i które caej tej filozofji naday charakter

,,naukov/y". Zasada cigoci zreszt od-

powiada poniekd wrodzonemu pocigo-
wi umysu ludzkiego do jednolitego i ca-
kowitego ujmowania bytu i pod tym wzgl-
dem spenia swe zadanie znakomicie, a

moe nawet sam fakt jej pov/stania t wa-
nie skonnoci wrodzon umysu ludzkie-

go si objania. Faktem jest, e zasada

przerywalnoci, w imi której walczy Re-

nouyier, a któr teoretycznie uzasadni
usiuje BoutrouK, ^), nie zyskaa dotd
uznania powszechnego. Niemniej jednak wy-
wara ona duy wpyw na cay kierunek

wspóczesnej myli filozoficznej, bd prze-

jawiajc si bezporednio np. w caej fi-

lozofji Bergsona lub James'a, bd stwa-

rzajc bezporednio ca er nowoczesne-

^) BoutrouK. ,,De la contigence des lois de

la natur". Paris 1875. równie ,,De Tidee de la

loi naturelle dans la science et dans la philosophie

contemporaine". 1895.
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go odrodzenia filozofji w postaci pragmaty-

zmu, humanizmu, francuskiego neokryty-

cyzmu i caej nowoczesnej niemieckiej filo-

zofji idealistycznej.

Renouvier przedewszystkiem zv/róci u-

wag na to, e wszelka próba wyjanienia
bytu, jako caoci jednolitej, doprowadza
w kocu zawsze do sprzecznych wyników,
w których wika si spekulacja. Jest to

w równjTn stopniu udziaem tak pojtej

filozofji jak i teologji, w której np. trud-

ne bardzo jest pogodzenie nieskoczono-
ci Boskiej i jasnowidzenia przyszoci
z woln wol czowieka. Takie wzgldy
doprowadziy do przewiadczenia, e w ró-

norodnych dziedzinach zjawisk nie mona
i nie naley stosowa jednych i tych sa-

mych form mylenia, jednych i tych sa-

mych rodków orjentac3/jn3/ch. Pojcia nie-

skoczonoci i cigoci mcg mie racj
bytu jedynie jako mono mylowego
postpowania w jednym tylko obranym
kierunku. Cigo si przerywa, gdy z jed-

nej dziedziny wkraczamy w drug, gdy
za pomoc jednych i tych samych poj
pragniemy w jeden punkt widzenia spoi
ze sob mechanik i fizyk, chemj, fizjo-

logJC> psychologj i socjologj. Jedna bo-

wiem jaka nauka uniwersalna nie istnieje
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Istniej tylko wyniki nauk poszczególnych,

rónorodne ich gazie, a kadej z nich

odpowiadaj waciwe jej metody bada-

nia, waciwe jej formy mylowe, z treci
sam nierozcznie spojone i na gruncie

jej potrzeb wyriDse.

Mówi nam, e jedynie nauki, a gó-
wnie nauki przyrodnicze i to przez nie zdo-

bywane dowiadczenie mog by punktem
wyjcia dla filozofji. Niev/tpliwie. Pra-

wdziwa filozofja daje si dzi pomyle je-

dynie w cisym zwizku z poszczególnemi

naukami, z dowiadczeniem. Ale niewtpli-

wem jest dzi równie, e same nauki wo-
góle a same nauki przyrodnicze i ich Wo-
niki tembardziej zadowolni nas nie mog.

Sama nauka moe wystarczy t37lko

uczonemu, nie moe ona jednak by wszyst-

kiem dla ogóu. A przecie o to chodzi,

aby nietylko wród filozofów zawodowych,
ale, i to jest moe waniejsze, wród
caego ogóu wytworzj^- pewne podstawy
mylowe, na których monaby oprze ja-

kie okrelone stanowisko wzgldem wia-
ta i ycia.

Tak zwana ,, filozofja przyrodnicza"

zyskaa gównie walor w czasach, kiedy
wyniki naukowe wogóle a szczególnie

wyniki nauk przyrodniczych uwaano ja-
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ko jedynie powoane do tworzenia prawdzi-

wych i zgodnych z rzeczywistoci podstaw
dla filozofji.

Z chwil jednak, gdy postawiono sobie

pytanie, o ile i do jakiego stopnia jaki-

kolwiek ze specjalnych punktów widzenia,

waciwy danej dziedzinie wiedzy i w tej

dziedzinie stosowany, zdolny lub odpo-
wiedni by moe do tego, aby sta si
móg zasad, punktem wyjcia dla wytwo-
rzenia skoczonego i jednolitego wiatopo-
gldu, — z chwil t poddano nowemu
krytycznemu badaniu i zasadnicze pod-

stawy nauk przyrodniczych. Tacy przy-

rodnicy, jak Maxvell, Mach, Hertz, Ost-

wald i inni, poddajc krytyce podstawowe
zasady nauki, zwrócili przedewszystkiem
uwag na fakt, jak powierzchowny i mao
uzasadniony jest pogld, jakoby nauki
przyrodnicze, a waciwie ich zasady pod-

stawowe, opieray si jedynie i wycznie
na dowiadczeniu bezporedniem. Wykazu-
j oni przeciwnie, e podstaw nauk przy-

rodniczych stanowi teorje i hypotezy,

które bynajmniej nie mog w adnej nauce
posiada znaczenia bezwzgldnej prawdzi-

woci i nieomylnoci, e przeciwnie podle-

gaj one czsto gboko sigajcym prze-

ksztaceniom, e dowiadczenie czsto na-
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wet moe im zaprzeczy, e wreszcie od
czasu do czasu musz ustpowa miejsca

teorjom lub hypotezom nowszym, których
konsekwencje mogyby by znów przez

dowiadczenie potwierdzone.

Teorje naukowe wic speniaj jedy-

nie rol rodków orjentacyjnyci i nie po-

siadaj adnej wartoci absolutnej. Tem
nie mniej s one nieodzowne, i od nicli za-

leny jest postp nauk zarówno jak ich

zastosowa praktycznych. Wiadome jest

np. a nadto dobrze, jakie usugi chemji

oddaa teorja atomistyczna, cho adna
z przyczyn, zwanych naturalnemi, nie mo-
e nam objani faktu istnienia atomów,
lub ich jednorodnoci. Nikt równie je-

szcze ani nie dojrza atomu, ani go si nie

dotkn. Wiemy take, i w swoim cza-

sie teorja wiata, oparta na przypuszcze-

niu istnienia substancji wietlnej, a dzi
wydajca nam si tak dziecinn, nie tylko

bya wystarczajc do wyjanienia zja-

wisk refleksji, ale nawet przyczynia si
do wynalezienia bardzo skomplikowanych
teleskopów. Dzi, jak to ju przewidywa
w swoim czasie Maxvell, hypoteza atomi-

styczna zaczyna nie wystarcza, dzi ma-
my równie ju now teorj wiata i ja-

sno zdajemy sobie spraw, e charakter
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i tej najnowszej toerji jest moe tylko

przejciowy. Nie wynika jednak z tego

bynajmniej, aby teorje i hypotezy naukowe
nie posiaday wartoci, kada y/e wa-
ciwej sobie dziedzinie. ,,Moe si zdarzy

—

powiada Poincare'), e nie bdziemy mieli

prav/a rozcign nieograniczenie stoso-

v/alnoci zasady energji, a przecie pewni
jestemiy z góry, e dowiadczenie potwier-

dzi j w cisem sowa tego znaczeniu;

v/ jaki sposób poznamy, e dosiga ona
ostatecznych granic swej stosowalnoci.'*

Poprostu przez to, e przestanie by nam
uyteczn, t. j. pozwala nam trafnie prze-

widywa nowe zjawiska."

Naley zawsze mie na uwadze, e
teorje i hypotezy naukowe nie posiadaj
wartoci absolutnych jakich prawd, które

im niejednokrotnie v/ entuzjastycznem u-

wielbieniu przypisywano. Naukowe pod-

stawy kadej wiedzy s róv/nie dobrze

rezultatem w3'^obrani twórczej ludzkiego

umysu, jak dziea sztuki; w kadej teorji

naukowej tkwi pierwiastek v/yobrani te-

go, kto j pierwszy stworz5'^.

Dla tego bdne jest przekonanie, ja-

^) H. Poincare, ,, Nauka i hypoteza" cz. IV.

Rozdz. X.
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koby metafizyka czy spekulacja obc by-

a naukom przyrodniczym. Podstawy ka-
dej nauki tkwi w pewnych zaoeniach
mylowych, których charakter okrela za-

wsze v/ mniejszym lub wikszym stopniu

rezultat pewnej sumy indywidualnych prze-y ich twórców. We wszystkich naukach
istnieje czynnik, przekraczajcy bezpore-
dnie dane dowiadczenia, a opierajcy si
na wywodach mylowych.

,, Utrzymywano — powiada Maxwell
w jednej ze swoich prac ^) — e spekula-

cje metafizyczne nale do przeszoci,

gdy fizyka zgadzia je doszcztnie. A
tymczasem nic nie usprawiedliwia twier-

dzenia, i sprawa wytumaczenia zasadni-

czych poj bytu zostaa ju ostatecznie

zaatwiona. Mono praktycznego korzy-

stania z wrodzonej zdolnoci do speku-

lacji mylowych pociga bdzie i nadal —
jak za czasów Thales'a — kad wie-

umysowo. Idzie jednak o to, aby roz-

wija takie myli, któremi moglibymy
dalej operowa. Postpy w dziedzinie na-

') J. C. Maxwell ,,Scientific Papers". Tom II.

Wyd. pomiertne — w tumaczeniu polskiem
Hoffdinga ,,Wspóczeni filozofowie". Kraków, 1909
str. 158.
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uk cisych zale od wynalezienia i rozwo-
ju takich wanie wyobrae celowych i do-

kadnych, przy pomocy których byli-

bymy w monoci fakty realne odtwarza
w sferze psychicznej i aby odtworzenie
to byo z jednej strony tak ogólne, by
mogo reprezentowa kady fakt poszcze-

gólny— z drugiej za strony dostatecznie

cise, by oprze si na niem mogy wnio-
ski matematyczne. Wszyscy uczeni od
Euklidesa do Faraday'a kroczyli t wa-
nie drog".

Caa nauka nie jest niczem innem, jak

wiadomem ujmowaniem zjawisk w form
pewnych pojciowych stosunków. Sam pro-

ces tego ujmowania odbywa si w ten spo-

sób, e w skad naszej wiadomoci wcho-
dzi nie tylko pewna stao tych stosun-

ków, obserwowana w przeszoci i prze-

chowana w pamici (lub przekazana w tra-

dycji), ale e równie ze wiadomoci
wspóistnienia pewnych zjawisk i ich wza-
jemnego wzgldem siebie stosunku umys
ludzki wnioskowa moe na przyszo
o pewnych zjawiskach, moe ich charakter

do pewnego stopnia przewidywa. Stosunki

te, obserwowane i pojciowo ujte, im
czciej si powtarzaj, im wicej s do

siebie podobne i im czstsze zyskuj po-
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twierdzenie w dowia.dczeniu, tembardziej

nabieraj dla nas charakteru pewnej sta-

oci, niezmiennoci,—zyskuj dla nas zna-

czenie praw. W tern pojciu ,,niezomnych
praw", rzdzcych w przyrodzie, jest pe-

wna spora doza antropomorfizmu. Wyobra-
amy sobie zawsze, cho niezawsze zda-

jemy sobie z tego spraw, e prawa przy-

rodnicze pochodz od kogo, kto je usta-

nowi, analogicznie do tego jak czowiek
stanowi prawa w celu zabezpieczenia pewnej

formy wzajemnego wspóycia. W tem te
znaczeniu prawa te staj si czem wyszem,
czem, co stoi jakoby ponad ca przyrod.

Jest to poprostu pewien scholastyczny na-

óg mylenia, wypywajcy ze skonnoci
naszej do przypisywania ,,prawdom nau-

kowym" bytu niejako realnego, charakte-

ru jakiej odrbnej rzeczywistoci wyszej
nad rzeczywisto naszego dowiadczenia.

Twórca t. zw. ,,filozofji przyrodniczej",

która w kocu ubiegego stulecia umiaa
zapewni sobie wyczne stanowisko i je-

dyne niemal prawo stanowienia o nauko-
woci filozofji,—Wilhelm Ostwald, tak mó-
wi o prawach przyrodniczych: i) ,, Prawa

^) W. Ostwald. ,,Grundriss der Naturphilo-

sophie" cz. I.
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przyrodnicze nie rozkazuj, nie dyktuj,
co ma nastpi, lecz powiadamiaj nas

o tern, co zaszo i co zwyko zachodzi w rze-

czywistoci. Znajomo praw tych pozwala

przewidywa do pev/nego stopnia przy-

szo i w pewnym stopniu na ni wpywa.
To ostatnie (v>^pywna3z) staje si moliwem
wtedy, gdy dokadnie poznamy warunki,

w jakich pow^staje to, co pragniemy urze-

czywistni. Poznanie wanie tej rzeczywi-

stoci z pomidzy mnóstwa innych, któ-

re w równej mierze s moliwe, stawia nas

w pooenie monoci sprowadzania tych

lub innych podanych i dla nas korzyst-

nych zjawisk lub faktów. Taka znajomo
daje nam mono do pewnego stopnia
wpywania na bieg wypadków w przyro-

dzie w kierunku dla nas podanym".
W przeciwstawieniu do t. zw. filozo-

fji spekulacyjnej, opartej na wywodach
czysto rozumowych, która wicia swe

tryumfy w epoce po-heglowskiej, filozofja

przyrodnicza, jak ju to wyej zaznaczy-

limy, zyskaa w drugiej poowie ubiege-

go stulecia ,,monopol" bezwzgldnej pra-

wdziwoci i obowizujcego uznania, po-

niewa opieraa si na uznanych i ,,nie-

Vvrzruszonych" jakoby prawach naukowych.

Od tej pory caa nauka, znajdujca
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si pod wycznym wpywem wiedzy przy-

rodniczej, miaa zastpi filozofj i zaj
w wiadomoci ludzkiej miejsce tej ostat-

niej. Cay prawie rucli filozoficzny drugiej

poowy zeszego stulecia nosi wyranie
charakter przyrodniczy. Oprócz nieufnoci,

jak wzbudzia do siebie fantastyczna nie-

co filozofja caej epoki po-heglowskiej, po-

wodów do takiego wrogiego stanowiska
wobec mylowycli sposobów ujmowania
zagadnie filozoficznych naley szuka
z jednej strony w nader bogatym i pot-
nym w tym czasie rozwoju poszczególnych

dziedzin nauk przyrodniczych, których wy-
niki domagay si syntetycznego ujcia
w jeden punkt ogniskowy. Z drugiej stro-

ny ogromny wprost rozwój techniki, opartej

na wynikach tych wanie nauk przyro-

dniczych, potv/ierdza niejako praktycznie
i namacalnie celov/o stosowanych w nich

metod i zarazem nieomylno praw nauko-
wych, a, wysuwajc na plan pierwszy ich

stron utylitarn, zrobi z nich rodek do
wygodnego urzdzenia sobie ycia.

W tem zalepieniu i w fanatycznem
nieomal uwielbieniu przeoczono, e pod-
stawy mylowe, dziki którym móg si
dokona tak szybki i v/szechstronny roz-

wój nauk i caej od nich zalenej techniki,

Zagadnienia Kiiltuiv — 3
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wytworzy czowiek dla swoici celów, e
podstawy te, którycti nieomylno go-
szono, mogy mie i miay w rzeczywistoci

warto jedynie w stosunku do czowieka
i jego potrzeb. Doszo wreszcie do tego,

e wytwory myli ludzkiej stay si czem
stojcem ponad czowiekiem i ca rzeczy-

wistoci faktów.

Dopiero krytycyzm naukowy wykaza
bd takiego stanowiska i obali niewzruszo-

ne i absolutne podstawy praw naukowyci,
którym przypisywano poniekd jak wa-
ciwo nadprzyrodzon. Absoluty naukowe,
pozostajc czas jaki w zawieszeniu po-

midzy rzeczywistoci i jakim bytem
nadprzyrodzonym, wracaj dzi wreszcie

do swego twórcy—do czowieka. Filozofja

przyrody staje si filozofja czowieka twór-

czego.

Utrzymuje si wród ogóu pogld
nieuzasadniony, jakoby spekulacja bya
specjalnie ceci filozofji, przez co wywody
tej ostatniej posiada musz zawsze cha-

rakter w mniejszym lub wikszym stopniu

fantastyczny i nieodpowiadajcy cile wy-
maganiom nauki lub wynikom dowiad-
czenia.
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z takim bdnym pogldem czy si
jeszcze inny, mianowicie ten, jakoby spe-

kulacja bya cech wycznie jednego kie-

runku w filozofji, mianowicie kierunku

idealistycznego, gdy tymczasem kierunek

naturalistyczny, jako opierajcy si na
podstawach cile naukowych i dowiad-
czalnych do spekulacji si nie ucieka i dla-

tego wanie jedynie zasugiwa powinien

na miano filozofji ,,naukowej' .

e pogld taki jest faszywy, wyja-
nili to w nowszych czasach dostatecznie

Fr. Paulsen^), R. Avenarius -) i inni.

Wynika to zreszt ju choby z pobie-

nego zastanowienia si nad stosunkiem,

jaki zachodzi pomidzy filozofj i nauk.
Jedn ze znamiennych cech filozofji

wogóle jest dno do wytworzenia ogól-

nego pogldu na wiat na podstawie wy-
ników nauk poszczególnych i w granicach

moliwoci ludzkiego poznania. Caa rze-

czywisto objektywna przedstawia si nam

^) Fr. Paulsen. ,,Ueber das Yerthaltniss

der Philosophie zur Wissenschaft" w ,,Viertel-

jahresschrift fiir wissenschaftliche Philosophie".

Zesz. I. 1877.
'^) R. Avenarius. ,,VJ sprawie filozofji nau-

kowej, 1901. Porównaj take H. Struve. ,,Wstp
krytyczny do filozofii", str. 319, 328.
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zrazu jako nieskoczona mnogo róno-
rodnych objawów zmysowych lub ducho-

wych i skada si na wytworzenie w nas

pewnych zasobów wiedzy, t. j. poszcze-

gólnych od siebie niezalenych wiadomo-
ci. Wszystkie te wiadomoci jednak w tym
stanie pocztkowego rozproszenia nie mog
wytworzy w nas ogólnego pogldu na

v/iat. Naley nasamprzód ten nagroma-
dzony chaotycznie materja uporzdko-
wa, uj w pewne pojcia, w pewne sy-

stemy mylowe. To jest wanie zadaniem
nauki.

Tak nauk ogóln bya pierwotna

filozofja. Z czasem jednak, wskutek cige-
go rozszerzania si zakresów wiedzy, wsku-
tek wielkiego nagromadzenia si faktów
przez ni obejmowanych, zaczy wyodrb-
nia si pewne poszczególne dziedziny v/ie-

dzy, a stajc si naukami specjalnemi, za-

czy posugiwa si waciwemi sobie me-
todami badania. Waciwoci kadej nau-

ki specjalnej stao si to, e zacza ona

wytwarza w sv/oim zakresie i stosownie

do swoich potrzeb wasny zasób poj my-
lowych, staraa si je odpowiednio s)'^-

stematyzowa, dc stale do coraz wik-
szego ich zjednoczenia i uogólnienia. Przez

tak pojciow organizacj i dno do
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v/ytworzenia pewnej jednolitoci poj wie-

dza staa si dopiero nauk w prawdziwem
tego sowa znaczeniu.

W ten sposób powstaj nauki poszcze-

gólne, jako specjalne dziedziny ludzkiej

wiedzy. Lecz same ich wyniki nie mog
wytworzy w nas ogólnego pogldu na
ca rzeczywisto, jaka si zmysom na-

szym i naszemu umysowi przedstawia.

Naley v/yniki te skupi w jaki jeden punkt
ogniskowy, naley rezultaty nauk specjal-

nych podda pewnej krytyce z jakiego
jednego punktu widzenia. Takie pojciowe
zakoczenie, takie ujcie wyników nauk
poszczególnych w jedn harmonijn ca-o jest v/anie zadaniem filozofji. Ona
bada krytycznie te wyniki, grupuje je,

systematyzuje, v/ytwarza cay zakres no-

wych poj ogólniejszych, które umoli-
v/iaj coraz wszechstronniejsze objcie ca-

oci i uwydatniaj coraz wiksz harmonj
i jednolito. Tym sposobem filozofja staje

si sama nauk o charakterze pewnego
zgodnego ustroju, zdoln do wytworzenia
jednolitego pogldu na ogó danych do-

wiadczenia.

Wytworzenie sobie takiego ogólnego,

jednolitego pogldu na wiat staje si na
wyszym stopniu rozwoju czowieka po-
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trzeba jego ntellektu, staje si potrzeb
wprost wrodzon. Jest jednak jeszcze i in-

na potrzeba wewntrza, która bezwt-
pienia w czowieku domaga si coraz wi-
cej zaspokojenia—potrzeba pogldu na y-
cie, jako na stosunek jednostki do oto-

czenia. A cho jest to moe, cile biorc,

tylko szczegóowy wypadek ogólnego na
wiat pogldu, niemniej domaga si on
specjalnego uwzgldnienia, jako wyraz od-

czuwanej potrzeby wiadomego postpo-
wania, wiadomego czynu. I w tej dzie-

dzinie, zarówno jak w dziedzinie ogólnego

pogldu na wiat, potrzebne jest pojcio-
we ujednostajnienie rodków orjentacyj-

nych, pozwalaj cycti na objcie caoci
dowiadczalnej ycia, umoliwiajcych
okrelenie kierunku naszych de ycio-
wych. Susznie powiada Stanisaw Brzo-

zowski^), e ,,czowiekowi do dziaalno-

ci potrzeba przekonania, e dziaalno
ta wanie odpowiada istotnemu znaczeniu

wiata. Filozofja jest wanie usiowaniem
konstrukcji takiego wiata, którego ze-

wntrzn form byby wiat nauki, a we-
wntrzn i prawdziw treci to, co stano-

wi tre najgbsz naszego ja...". A w in-

^) Stanisaw Brzozowski. ,,Idee", str. 38.
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nem miejscu: ,, Kady nasz czyn opiera si
na utajonem i bezwiednem przekonaniu, e
wiat cay ma znaczenie, odpowiadajce
kierunkowi tego czynu. Kady czyn nasz

zawiera w formie utajonej—cay systemat
metafizyczny. Tylko, e czyny nasze s
rozproszone i rónorodne, wic i ycie
nasze opiera si na strzpach rónyci sy-

stematów filozoficznyci. Zbierzmy czyny
nasze w jakim okresie czasu dokonane
i poddajmy je analizie, a poznamy swoje
istotne przekonania, do których si nie

przyznajemy sami wobec siebie, przeko-

nania tak pene sprzecznoci wewntrznej
i luk jak biedne czyny nasze".

Jeeli zadaniem filozofji z jednej strony

jest uwiadomienie stosunku naszego do

caej przyrody, do wiata, to z drugiej

strony waniejszem moe zadaniem jest

take uwiadomienie sobie istotnych po-

trzeb ycia i nadanie mu pewnego okre-

lonego kierunku.

Jak dno do jednolitoci w pogl-
dzie na wiat jest nasz wrodzon niemal

potrzeb poznania prawdy, istoty bytu,

tak z drugiej strony dno do jednoli-

toci w pogldzie na samo ycie jest i po-

winno by naturaln potrzeb poznania
i okrelenia sobie istoty tego ycia. Nale-
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yta donioso i zrozumienie takiej filo-

zofji praktycznej zaznaczy ju Kant, go-
szc pierwszestwo zasad rozumu prak-

t3^cznego przed teoretycznym, wyszo czy-

nu nad wiedz. A cio postawienie tej

kvv'estji w takiej formie bezwzgldnej nie

zupenie moe wyda si suszne, to je-

dnake wysunicie samego zagadnienia tego

na plan pierwszy staje si obecnie coraz wi-
cej faktem dokonanym i coraz wicej do-

maga si w filozofji naleytego uwzgl-
dnienia.

wiat ma dla nas znaczenie tylko takie,

jakie mu sami nadajemy i znaczenie to

zmienia si wraz ze zmieniajcemi si wa-
runkami kultury, któr czowiek sam wy-
twarza. W szeregu caego procesu dziejo-

wego czowiek zmienia swoje najblisze

otoczenie, jego tre i znaczenie, a tern sa-

mem i swój stosunek do niego. Tu wystpuje
nader wany moment, moment tiistoryczny,

którego w badaniach filozoficznyci zapo-

zna.wa, ani lekceway nie naley. Jest

on dla naszej myli tym materjaem do
bada, jakim przedmiotowa rzeczywi-

sto jest dla naszych zmysów. Budzca si
w nas coraz wiksza wiadomo naszych
czynów nasuwa nam wyranie potrzeb
naleytego poznania treci czynów dawniej-
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szych, naszej czsto moe mniej wiado-
mej dziaalnoci i domaga si dziejowego

ich sformuowania. W uznaniu tego dzie-

jowego momentu i jego znaczenia v/ filo-

zofji ley punkt przeomowy pomidzy
dawn kosmiczn, a nowoczesn filozofj

dziejow. Filozofj ubiegych okresów bya
prawie wycznie filozofj wszechwiata,
filozofj dzisiejsza musi sta si filozofj

czowieka.

,, Niech sobie praktycy, jak chc wy-
stpuj przeciw spekulacji, to przecie rze-

telny pogld na ycie i doskonay tryb ycia
moe zrodzi si jedynie z rzetelnego

i wzniosego pogldu na wiat" — pisa

Gouchowski ju sto lat temu. ^)

Pogld ten nietylko nie straci nic ze

swego znaczenia, ale wanie dzi zyskuje

sobie powoli coraz wiksze uznanie. Po-

wiadam zyskuje powoli, poniewa w ogól-

noci zajmowano si filozofj u nas dotd
bardzo niewiele i traktowano j, jako co,
czem mog i powinni zajmowa si jedynie

') ,,Die Philosophie in ihrem Yerhaltnisse

zum Leben ganzer Yolker und einzelner Men-
schen". Ein Yersuch von Joseph Gouchowski.
Erlangen 1822, przekad polski P. Chmielow-
skiego pod red. Henryka Struve'go. Warszawa,
1903. p. t. ,, Filozofja i ycie".
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filozofowie, t. j. ludzie, nie majcy z yciem
praktycznem nic, lub niewiele wspólnego.

Filozofja nie dawaa naocznie adnych ko-

rzyci materjalnych, aby ni warto byo
si zajmowa, jak np. naukami cisemi
ub tecinik, którym powicano si ze

wzgldów czysto utylitarnycli, w którycli

widziano jedynie rodek do zdobycia kar-

jery lub sposób do wygodnego urzdzenia
sobie ycia. Nie obcym wród naszego ogó-

u jest nawet pogld, e filozofja wogóle

,, baamuci" umysy i odrywa uwag od

ycia praktycznego. Takie pojcie o filo-

zofji utrzymuje si dzi jeszcze i stanowi po-

niekd ceci naszej mylowej powierz-

ciownoci. Tem, e filozofja traktowan
bya u nas zawsze, jako co zbytecznego,

objania si fakt, e, pomimo niewtpliwie

istniejcych naszych tradycji filozoficznych,

zwizanych z tradycjami Akademji Umie-

jtnoci i Szkoy Konarskiego, pomimo
wyranego denia lat trzydziestych prze-

szego stulecia do stworzenia filozofji na-

rodowej (Karol Libelt), mao si o tem u nas

wie, a próby do nawizania teraniejszo-

ci do dawnych tradycji dopiero w najnow-

szych czasach w koach fachowych ujawnia
si zaczynaj.

Pogld, e filozofja moe i powinna
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sta si regulatorem ycia, si kulturaln,

w ostatnich czasach coraz wicej przenika

do wiadomoci wspóczesnej myli euro-

pejskiej. Charakterystyczny przytern dla

naszej umysowoci jest fakt, e v/anie
ten kierunek filozoficzny, który dzi jako

obcy z zachodu przejmujemy, powsta
w Polsce i goszony by ju przez Trentow-

skiego i Cieszkowskiego, którzy wyranie
ju w on czas zaznaczali, e przysza fi-

lozofja polska musi i powinna sta si filo-

zofj czynu. ^)

Takie pojcie filozofji, jako siy kul-

turalnej stao si moliwe od czasu, kie-

dy centralnem zagadnieniem filozoficznem

sta si czowiek i jego dziaalno-).
Zadaniem filozofji jest wiadome uj-

cie wyników nauk w sposób nie zawiera-

jcy sprzecznoci i osignicie pewnej we-
wntrznej harmonji pomidzy rónorod-
nemi danemi naszego zarówno zewntrz-
nego, jak wewntrznego dowiadczenia, za-

razem jednak i uwiadomienie sobie sto-

^) Porównaj D-r Zieleczyk ,, Drogi i bezdroa
filozofji polskiej". Sfinks. Zesz. 32, 23f równie
Cieszkowski: ,, Prolegomena zur Historiosophie",

Berlin 1838.

2) Porównaj: Dr Florjan Znaniecki: ,, Huma-
nizm i poznanie". Warszawa, 1912. Rozdz. i.
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sunku naszego ja do caej przeywanej
rzeczywistoci. Ta dno do okrelenia

stanowiska czowieka we wszecliwiecie,

dno do moliwie wyranego okre-

lenia celów yciowych i rodków do ici

osi.gnicia, sprowadza si w swem osta-

tecznem rozwiniciu do zagadnienia war-

toci.

I tak jest w rzeczy samej. Filozofja

tem wicej staje si systematem wartoci
i celów, im wicej, ma miejsce wyodrb-
nianie si z niej nauk specjalnych, O ile

z filozofji usuniemy wszystko to, co z tre-

ci swej dzi waciwie do nauk naley,
kady systemat filozoficzny okae si tyl-

ko systematem wartoci i celów, jakie

dany myliciel sobie stwarza. Z tego wy-
nika, e filozofja jest twórczoci, wypy-
wajc z potrzeby ludzkiego ducha, z po-

trzeby wewntrznego zobrazowania i u-

zasadnienia swej yciowej dziaalnoci w
stosunku do spoeczestwa, wród którego

to ycie upywa. Jest ona czynnoci wy-
ros na gruncie struktury spoecznej,

czynnoci nieodzown do wytworzenia
moliwie doskonaych form ycia spoecz-

nego, twórczoci czynn jednoczenie w
rónorodnych umysach i zarazem jedno-

czc pojedyncze usiowania w jedn spo-

44



eczn i historyczn cao. W teni zro-

zumieniu jest filozofja bezwtpienia od-

rbn dziedzin ludzkiego ducha, wytwa-
rzajc w nas coraz gbsz wiadomo,
powoan do tego, aby moga sta si
ródem motyv/ów dla naszej woli i nasze-

go czynu.

Na cisym zwizku, jaki zachodzi po-

midzy poznawaniem wiata, pomidzy
dowiadczeniem v/ewntrznem i praktycz-

nym porzdkiem ycia, polega istota kul-

tury nowoczesnej. Taka organizacja du-

chowa okrela i nasz wiatopogld, okre-

la nasze denia do v/ytworzenia v/arto-

ci ogólnych, do uzasadnienia wzajem-
nych pomidzy niemi stosunków. wiato-
pogld taki wywiera bezwtpienia z kolei

wpyw swój na wszystkie dziedziny kul-

tury, podnoszc w nas wiadomo tego

wszystkiego, co si w okoo nas dzieje.

ycie staje si stosunkiem indywidualnej

twórczoci duchowej do caej zbiorowoci.

Ksztatowanie si pogldu na wiat
odbywa si bezwtpienia w kadym poje-

dynczym czowieku pod v/pywem warun-
ków ycia, wród których yje i roz-

wija si. Pod tym wzgldem susznem wy-
daje si stanowisko Marxa, v/edug któ-

rego warunki yciowe stanowi podstaw
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wiadomoci. Mylnem atoli byoby sto-

sowanie takiego pogldu do caej zbioro-

woci spoecznej. Warto i ciarakter zbio-

rowoci spoecznej to nie suma i nie

przecitna sumy jednostek. To warto
cakiem róna, nowa, daleko zawsze wy-
sza, czstokro nawet nie znajdujca wy-

ranyci odpowiedników w poszczególnych

jednostkach.

wiadomo spoeczna to nie suma lub

przecitna wiadomoci jednostkowych.

Zrónicowana wiadomo zbiorowa stwa-

rza dopiero warunki odpowiednie dla roz-

woju wiadomoci jednostkowych; im
wiksze owo zrónicowanie wartoci in-

dywidualnych, tern wiadomo zbiorowa

gbsza, potniejsza, tem wiksz posiada

si twórcz.
Fakt ten wyledzi si daje w caym

historycznym rozwoju ludzkoci, w rozwo-

ju z coraz wyraniej zarysowujc si
tendencj do indywidualizacji.

Na niszych szczeblach rozwoju du-

chowego rónice pomidzy jednostkami,

tworzcemt pewn zbiorowo, s nie-

znaczne; wszyscy prawie w swych poj-
ciach i deniach s bardzo do siebie podo-

bni, wszyscy posiadaj jedn wiadomo
zbiorow — religj. Coraz wicej wystpu-
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jca potrzeba podziau pracy w cigu dal-

szego rozwoju staje si wanym czynni-

kiem, wpyv/ajcym na coraz dalej si-
gajce zrónicowanie v/iadomoci indy-

widualnych i im wicej rónicowanie ta-

kie ma miejsce, tern w wikszym stopniu

wiadomo spoeczna staje si prawodaw-
czyni i regulatorem ycia.

Postpujca indywidualizacja powo-
duje ze swej strony coraz wyraniejsze d-
enie do wyzwolenia si z pod wpywu
wiary zbiorowej, — religji i stwarza na jej

miejsce filozofj. Odtd ju nie religja,

a filozofja staje si sumieniem, reguluj-

cem cay v/zbierajcy i bogaty prd y-
cia. Uczucie uzupenione zostaje przez

myl i staje si wiadomoci kul-
turaln. Aby jednak dalszy rozwój by
moliwy, nie do jest, e wiadomo
taka istnieje nagromadzona w stanie po-

tencjalnego spokoju. Musi ona by wy-
zwolon, musi przemieni si na dyna-

miczn, musi sta si przyczyn do uze-

wntrznienia si woli naszej v/ dziaalno-

ci. Na tern zasadza si caa jej rola twór-

cza, sama ona staje si wtedy twórczyni
ycia, staje si samem yciem; dobór
naturalny uzupeniony zostaje przez do-

bór podmiotowy, do funkcyj natu-
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ralnych, popdowych docza si wia-
doma siebie funkcja psychiczna. V/ tern

znaczeniu filozofja wystpuje wy-
ranie jako sia kulturalna.

Lecz, aby tak si staa si w samej
rzeczy, nie do, aby w tej swojej formie

bya udziaem pojedynczycti jednostek.

Filozofowie, choby najgenjalniejsi, nie s
w monoci stworzy kultury, nie s w mo-
noci bezporednio wpywa na rozwój

duchowy spoeczestwa. Aby filozofja

moga w istocie sta si prawdziw si
kulturaln, musi ona przej w krew
caego spoeczestwa, musi przenij^n je

przewiadczeniem swej wartoci yciowej.
Kady czowiek musi sta si filozofem,

jeeli filozofja ma by istotnie si kultu-

raln. Susznie powiedzia John Grot-),
e ,,myl to nie jest jedynie rzecz zawodu,
to nie jest co tylko dla tak zwanych fi-

lozofów, albo dla mylicieli zawodowych.
Najlepszy filozof to czowiek, który po-

trafi myle najbardziej poprostu... Chcia-
bym, eby ludzie zrozumieli, e filozofja

to nic wicej tylko myl zdrowa i metody-
czna, to rzecz wntrza iudz-

^) James „Filozofija wszechwiata", str. 14.

przekad D-ra Wad. Witwickiego.

48



kiego, to cz istoty rze-
czyv/istego czowieka".

Filozofja musi i powinna sta si dla

najszerszego ogóu tern, czem jest dzi
jeszcze religja. Lecz tu nastrczaj si po-

wane trudnoci, trudnoci, tkwice w g-
boko zakorzenionyci tradycjacli religij-

nych, w ich dogmatyzmie i z niego pyn-
cej niezdolnoci do krytycyzmu, wresz-

cie, co moe najgówniejsze, w faszywychi
zaoeniach etycznych, opartych na poj-lj

ciach nagrody i kary. Takie podstawy ety-//

czne religji s gówn przeszkod na drodze

do wytworzenia etyki bezinteresownej, któ-

ra mogaby w istocie sta si sumieniem spo-

ecznem.

Powstanie etyki niezalenej od religji

jest bezwtpienia spraw wielkiej wagi
i znaczenia kulturalnego, lecz nie da si
ono uskuteczni dzi tak szybko, jak to

niektórzy przypuszczaj. Religja rozumem
w aden sposób zastpi si nie da, gdy
adna nauka nie posiada w sobie pierwiast-

ków etycznych, których ródem jest sfe-

ra uczucia. Jedynie wic przez odpowiednie

ksztacenie wewntrznych wartoci czo-

wieka, jego uczucia, osign si da z cza-

sem podstawy do wytworzenia etyki bez-

Zagadnienia Kultury — 4 . ^
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interesownej, opartej na pojciu dobra dla

samego dobra.

Zwalczanie religji wówczas, gdy niema
jeszcze monoci zastpienia jej warto-

ci etycznych innerni, jest bdem spoecz-
nym, jaki zapocztkowa racjonalizm, b-
dem, który w swycli skutkaci okaza si
bardzo doniosym.
W pogldach na istot religji i jej

psychologj zaszy w ostatnich czasach

zmiany gboko sigajce. Racjonalizm,

który zapocztkowa systematyczne ba-

dania nad religj, wykaza wanie w tych

badaniach ca swoj niemoc, rozbi si
sam o to, co j zwalcza jedynie rodkami
rozumowymi. Przystpujc do kadego ba-

dania zzewntrz, musia sam w kocu
pozosta nazewntrz ycia, którego wy-
tumaczy nie zdoa.

Pod wpyv/em takiego bezwzgldne-
go racjonalizmu stare formy religijne co-

raz wicej si przeyv/aj, trac grunt pod
nogami. Tymczasem racjonalizm nie zdo-

a wytworzy form nowych, na których-

by si oprze moga etyka zbiorowa. I wi-

dzimy coraz wicej, jak ludzko porzuca

stare formy wiary, ,, rozbija stare tablice",

jak mówi Nietzsche, nie majc tymcza-
sem jeszcze nic innego, na czemby si
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oprze moga. Widzimy, jak stoi bezradna,

zawieszona pomidzy niebem a ziemi,
oddana na pastw bezmylnoci i wa-
snego cynizmu.

Religja kada powoana jest do spe-
niania w yciu duciowern ludzkoci dwóci
zada. Suy ona czowiekowi z jednej stro-

ny w dziedzinie intellektu, rozwizujc
mu problematy kosmogoniczne, z drugiej

strony stwarza dla jego wspóycia pewne
obov/izujce normy etyczne. Religja, tak

pojta, daje czowiekowi pewien okrelony
i zamknity w sobie pogld na wiat i je-

dnoczenie staje si ustanowicielk pe-

wnyci bezv/zgldnych wartoci. W tern zna-

czeniu spenia ona na niszym stopniu

rozwoju kulturalnego t rol, która dzi
coraz wicej staje si udziaem filozofji,

jest wic poniekd na niszym stopniu

rozwoju tak si kulturaln, jak dzi
coraz wicej staje si filozofja. Oczywicie
tego, co móv/imy tutaj o religji, nie mona
stosowa do kocioa, jako do zupenie
okrelonej i od najrónorodniejszyci wpy-
wów ubocznych zalenej organizacji czysto

spoecznej.

Zarówno jak w filozofji treci ka-
dego systematu staje si to, co stanowi

tre wewntrzn jego twórcy, tak samo
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w kadej religji odzwierciadla si twórczo
indywidualna. Tre jej stoi zawsze w ci-

sym zwizku z duchem czasu i rodo-
wiska, wród którego powstaje, jest za-

wsze systematem wartoci, odpowiadaj-
cym cile organizacji duchowej swego

twórcy, stanowi przeduenie wasnego
tworzcego j ,,ja" indywidualnego lub

zbiorowego, jest wreszcie tern, co wy-
daje si w danych warunkach ycia po-

danem.
Tak religj byo cae chrzecija-

stwo, oparte na wierze w jednego Boga.

Idea monarchiczna staa si podstaw, na

której zrodzia si idea religji monotei-

stycznej, — to poniekd co do formy
jej ujcia. Co do treci samej, to bya ona
tern, co miao sta si zaprzeczeniem istnie-

jcego porzdku, opartego na ucisku, ja-

kiemu podlegay wówczas róne narody

pod jarzmem upadajcego pastwa rzym-
skiego. Tu szuka naley caego etycznego

podoa, na jakiem opara si nauka chrze-

cijaska. Istota jej bya wyrazem dno-
ci do urzeczywistnienia stanu, istniej-

cemu porzdkowi spoecznemu przeci-

wnego.
Kada religja musi by traktowana ja-

ko zagadnienie psychologiczne, którego po-
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stawienie zostaje zawsze w cisym zwizku
z potrzeb pewnych wyobrae twórczych,

wyraajcych podanie urzeczywistnie-

nia wartoci wyszych nad istniejc rze-

czywisto. Z chwil kiedy wartoci takie

urzeczywistniaj si, trac one jednocze-

nie przez to samo swoje znaczenie ety-

czne.

W tem stadjum znajduje si dzi re-

Hgja wród spoeczestw mieszczaskich,

buruazyjnych. Dzisiejsze spoeczestwo
mieszczasko-buruazyjne moe si bez

rehgji obej. Zastpi mu j, wedug Straus-

sa^), ,,wysze interesy ludzkoci, studja

historyczne, wiedza przyrodnicza, dziea

wielkich poetów, dostarczajc podniet dla

serca, umysu i wyobrani." Lecz któ
s wanie ci, dla których religja staa si
niepotrzebn? Odpowiada Strauss: ,,Nie-

tylko uczeni lub artyci, lecz take urzd-
nicy pastwowi, wojskowi, przemysowcy
i waciciele ziemscy" — sowem wszyscy

ci, których jarzmo ucisku ju nie gniecie,

ci, którzy korzystaj ze zdobyczy cywi-

lizacji, przed którymi gadko ciele si
droga ycia, którym stan posiadania za-

1) Strauss: „Der alte und der neue Glaube",

Lipsk, 1872.
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bezpieczy warunki egzystencji i rozwoju,

duchowego.
Religja wic potrzebna jest dzi dla

tumu, a tern samem staje si organiza-

cj spoeczn — kocioem. Nauka kocio-

a staje si naladownictwem jeno idei

religijnej, naladownictwem, któremu prze-

znaczono sta na stray interesów spoe-

czno-klasowych. ,, Gdyby nie byo Boga —
mówi Yoltaire — powinnibymy wymy-
le go dla ludu". Religja staje si ,,moral-

noci niewolników", jak mówi Nietzsche.

Wj^radza si podwójna moralno: — mo-
ralno ,, panów i niev/olników", a std
gboko sigajce komplikacje, utrudnia-

jce wszelkie porozumienie. Z jednej stro-

ny cynizm, v/ynikajcy z braku wartoci
etycznych, obezwartociov/anie wszelkich

wartoci, awic i samego ycia, z drugiej stro-

ny ucisk, nieowiecenie, wegetowanie, bez-

skuteczne prenie si, wiadomo nie-

mocy, brak zaufania do caej kultury i cj^-

wilizacji, bdcej jedynie na usugach
,,monych tego wiata".
W tych warunkach, jak dla jednej,

tak dla drugiej strony, ycie staje si zem
koniecznem, czem, od czego ucieka trze-

ba, dokd kto moe: w krainy intellektu,

fantazji, uciech zmysowych, byle w jaki-
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kolwiek sposób zaguszy je w sobie.

Std i specjalna etyka, etyka nie rzeczy-

wistych wartoci, pyncych z samego y-
cia, lecz etyka eksploatacji rabunkowej
caej rzeczywistoci. W takich warunkach
ginie z przed oczu najistotniejsz}'^ cel y-
cia: — czowiek:.

Kada religja, jako dzieo czowieka,

wysnuta zostaje z najtajniejszych gbin
naszego ,,ja". Std i etyka religijna jest

etyk, dla której ostatecznym celem jest

czowiek. Filozofja, o ile nie chce by oder-

wana od ycia, musi sama sta si tre-

ci wartoci ludzkich, yciowych, spra-

w czysto i gboko dla kadego osobist.

W tem znaczeniu zblia si ona do religji,

której treci wewntrzn by zawsze sto-

sunek czowieka do otoczenia, do rzeczy-

wistoci ycia.
Treci filozofji racjonalistycznej by

sam byt oderwany, bez czowieka, który pra-

gn jeno go zgbi i pozna. Takie lekce-

waenie wasnego istnienia filozofja ta uto-
samiaa z poznaniem, z nauk, z rozumem.
Dzi coraz widoczniejsz staje .'ji ca-

a naiwno takiego stanowiska.

Zagadnieniem gównem staje si dzi
nie byt, lecz czowiek i jego stosunek do

caego otoczenia; filozofja staje si tem.
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czem w gruncie rzeczy zawsze bya reli-

gja: deniem do istotnego „uczowiecze-

nia" ludzkoci, systematem ludzkicli warto-

ci; z t rónic jednak, e etyka religji opie-

raa si na wierze przymusowej, na wia-
domoci zbiorowej, gdy tymczasem etyka

iumanistyczna, oparta na wiadomoci zin-

dywidualizowanej, bdzie musiaa by ety-

k czowieka wolnego. Etyka bezintereso-

wna moliwa jest tylko na gruncie takiej

filozofji humanistycznej.
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111. Zagadnienie Woli.

Stein w swojem studjum o filozofji

wspóczesnej^) nazywa kultur opanowanie

otoczenia przez czowieka, przyznajc mu
tern samem zdolno samodzielnego sta-

nowienia o swoim losie.

Jest to okrelenie w rozumieniu po-

wszechnem trafne, o ile opanowanie przy-

rody przez czowieka upatrywa bdziemy
w postpach teciniki, pokonywujcej zwy-

cisko czas i przestrze. Nikt jednak przy-

puszcza nie zechce, aby opanowanie przy-

rody przez czowieka mogo kiedykolwiek

doj do tego, aby w jakikolwiek spo-

sób zmienione by mogo prawo cie-
nia powszechnego lub kierunek ruchu zie-

mi.

^) Dr. L. Stein: ,,Der Sinn des Daseins",

Lipsk 1904.
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Teorja Comte'owskiej koniecznoci

przyrodniczej ma tutaj niczem zaprzeczy
si niedajce podstawy susznoci i w sto-

sunku do fizycznej natury czowieka bdzie
musiaa by dla zawsze obowizujc.
Opanowanie przyrody przez czowieka mo-
e by jedynie rozumianem, jako poznawa-
nie faktów i zjawisk przyrodniczych i przy-

stosowywanie swej indywidualnej lub zbio-

rowej dziaalnoci v/ kierunku dla rozv/oju

gatunku odpowiednim i podanym, za-

wsze jednak w zakresie moliwoci faktów
przyrodniczych.

Uznawane w sferze zjawisk czysto

naukowych lub przyrodniczych; koniecz-

no i bezwzgldna przyczynowo s je-

dynie pojciowemi wyrazami pewnych
przyjtych zasad naukowych, które cechuje

niezaprzeczenie uzasadnienie metafizyczne.

Pogld ten ju wypowiedzia Epikur.

Fichte za twierdzi, e jeeli zwizek te-

go ,,po za nami" z nami samymi jest tylko

zwizkiem w naszych mylach, to nie-

wtpliwie i zwizek rozmaitych rzeczy po

midzy sob nie jest adnym innym. ^).

Ten wanie zwizek rzeczy i zjawisk po-

midzy sob przedstawiamy sobie i wy-

^) ,,Powoanie czowieka'
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raamy pojciowo, jako pewne prawa przy-

rodniczej koniecznoci. Stwierdza to rów-
nie znany przyrodnik i filozof W. Ost-

wald, mówic o ekstrapolacji wypadków
idealnych przy ustanav/ianiu praw przy-

rodniczych. O przyczynowoci samych zja-

v/isk mówi on w swojej ,, Filozofji przyrody"
wyranie, e stosunek ich wzajemny w
przyrodzie nie istnieje, a przedstawia so-

b tylko form, w jakiej ujmuje te zjawi-

ska umys ludzki. 1)

Jeeli wic w dziedzinie nauk przyro-

dniczych pojcie prav/ i koniecznoci nie

jest bynajmniej uwaane za co absolut-

nego, to tembardziej wydawa si musi
nieodpowiedniem, jeeli prawa takie jako

pewniki stosowane zostaj w dziedzinie

zjawisk spoecznych, jeeli, co jeszcze wy-
daje si dziwniejsze, prawa te maj
stanowi podwaliny nauki, traktujcej ju
nie o przyrodzie i zachodzcych w niej

zjawiskach, lecz o czov/ieku i jego najró-
norodniejszych przejawach dziaalnoci
w stosunku do innych ludzi.

Zagadnienie wiadomego wspóudzia-
u czowieka w wytwarzaniu wartoci ku-

') W. Ostwald: ,,Filozofja przyrody". -— Pra-

wo przyczynowoci.
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turalnych nabrao w ostatnich czasach

znaczenia pierwszorzdnego.
Chodzi bowiem o to, aby sobie na-

leycie wyjani, czy i o ile teorje wolun-

tarystyczne dadz si pogodzi z teorj
Comte'owskiej koniecznoci przyrodniczej

i marxowskiego materjalizmu dziejowego.

Tak zwani ,,marxici" z Kautsky'm
na czele dzi jeszcze twierdz, e wola
czowieka determinowana jest z góry ko-

niecznoci przyrodnicz, która dla sto-

sunków ludzkich posiada to samo znacze-

nie niezomnego prawa, co i w wiecie

przyrody. Jest to przekonanie, które w swo-

im czasie gosi Comte^) i które stao si
podstaw caej póniejszej filozofji ma-
terjalistycznej, a u Marxa przeszo do

dziedziny rozwoju spoecznego w formie

teorji materjalizmu ekonomicznego.

Marx, jak wiadomo, wszystkie objawy
ycia duchowego uczyni zalenemi od
warunków ekonomicznych. Wszystkie pro-

cesy spoeczne uskuteczniaj si, wedug
niego, niezalenie od woli ludzkiej, wszyst-

kie czynnoci czowieka redukuje on do

koniecznoci przyrodniczej.

^) Porównaj studjum Raszewskiego i Lima-
nowskiego: ,,0 socjologji Comte'a". Lwów, 1873.
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Teorja uznajca proces rozwoju spo-

ecznego za poszczególny wypadek roz-

woju caej przyrody tern samem uznawaa
i stosowaa do zjawisk spoecznych te sa-

me prawa, któremi wedug tej teorji rz-
dzia si przyroda. A poniewa caa ta

teorja opieraa si na wiatopogldzie fi-

lozoficznym, wedug którego wiat cay
by jednym wielkim mecianizmem, rzdzo-
nym jak wielk nieznan si cile
ze sob zwizanych i wzajemnie si wa-
runkujcych przyczyn i skutków, wic
te i obserwowana prawidowo zjawisk

spoecznych konsekwentnie nasuwaa i w tej

dziedzinie — w dziedzinie zjawisk spoe-
cznych — prawdopodobiestwo jakiego
z góry przewidzianego kierunku, okrelone-
go przez prawa elaznej koniecznoci. Ta-

ki pogld by tylko konsekwentnem zasto-

sowaniem materjalizmu metafizycznego w
dziedzinie zjawisk spoecznych i z natury
swej musia we wszystkiem ponosi kon-

sekwencje tego ostatniego: musia katego-

rycznie odmówi jakiegokolwiek wiado-
mego wspódziaania czowieka w procesie

rozwoju spoeczno-kulturalnego, musia zre-

dukowa wol ludzk do zera.

Jeeli zaoenia materjalizmu metafi-

zycznego w konsekwentnem stosowaniu
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swej teorji mechanistycznej wszechwiata
rozbiy si, gdy przyszo do tumaczenia

zjawisk psyctiicznycli, materjalizm dziejowy,

pojmowany jak wyej, sam siebie za-

przeczy musia, popadajc w wyrane
niekonsekwencje przy stosowaniu swych
zaoe do rzeczywistych objawów y-
cia praktycznego. Z teorji takiej bowiem
kracowej negacji woli v/ynika kosekwent-

nie, e v/szystko, co si dzieje w rze-

czywistoci, zachodzi wanie w ten spo-

sób, w jaki jedynie mogoby mie miejsce.

Ley w tem wyranie pewne apric-

rystyczne uzasadnienie etyki konieczno-

ci. Tymczasem praktycznie rzecz caa
przedstawia si inaczej. Wiemy doskonale,

jak wielka rónica zachodzi zawsze pomi-
dzy tem, co jest i ,,jak jest", a pomidzy
tem, jak ,,by powinno", jakbymy pra-

gnli, aby byo; wiemy, jak wielkie usi-

owania zbiorowe i jakie ofiary skadaj
si na to, aby osign pewien stan ist-

niejcemu wrcz przeciwny. Sam.o prze-

konanie, e co, ,,co jest", nie jest takiem

jakiembymy je mie chcieli, zawiera w so-

bie pojcie pewnego celu, który sobie

stawiamy, pojcie ideau, który staje si
dla nas pobudk do czynów jako rodków
jego urzeczywistnienia.
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Caa taktyka yciowa tych wszyst-

kich wanie, którzy stoj na gruncie owej
koniecznoci przyrodniczej, zaprzecza na
kadym kroku ich wasnej teorji. Wyznaj
oni w teorji filozofj poddania si losowi,

w yciu za prowadz z nim walk. W teorji

s zwolennikami koniecznoci przyrodniczej,

w yciu praktycznem posuguj si wy-
ranym idealizmem. Takich niekonsek-

wencji pene s niemal wszystkie pisma
marxistów z ich przywódc Kautsky'm
na czele. Do przeczyta uwanie jego

,, Program erfurcki", aby odnale tam ca
mas niekonsekwencji. Spoeczestwo so-

cjalistyczne uznaje Kautsky jako jedynie

moliw, a wic nieuniknion form spo-

eczn przyszoci, zaraz prawie potem je-

dnak móv/i: ,,spoeczestwo moe postpo-
wa naprzód do socjalizmu, albo cofa
sie do barbarzystwa". A wic po-

niekd przyznaje on moliwo wyboru,
zalenego od obranego przez czowieka
kierunku rozwój ov/ego; gdzie za istnieje

moliwo v/yboru, jak mona jednoczenie
mówi o ,,koniecznoci dziejowej". Z je-

dnej strony mówi si o tem, np., e przy-

szy ustrój socjalistyczny jest konieczny i nie-

unikniony, i e konieczno ta dowiedziona

jest na podstawie zbadanych faktów i ten-
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dencji dotychczasowych, a póniej mówi
si swoj drog, e ,,nikt przewidzie nie

moe, jak posta przybior one (tenden-

cje dzisiejszego sposobu wytwórczoci) za

10, 20, 30 lat."i)

Taki sposób traktowania caego za-

gadnienia wypywa z faszywego interpre-

towania podstawowych idei Marxa przez

wasnych jego zwolenników, którzy wia-
domie, czy niewiadomie, chcieh by ,,plus

cathoHue, que le pap" i swój sposób
rozumienia utosamili z sam ide Marx'ow-
sk i podnieli j do znaczenia dogmatu,
od którego na krok odstpi nie chc.

Dziwna rzecz, i wanie ci marxici
ortodoksalni, którzy skdind chc by
czynnymi wyrazicielami caego postpu,
dogmatycznie zaprzeczaj monoci rozwi-

jania i modyfikowania zaoe Marxa w
kierunku, odpowiadajcym ogólnemu roz-

wojowi myli ludzkiej, ignoruj sam fakt

moliwoci ich rozwoju na równi z caem
yciem.

Sam Marx nie ustrzeg si niekonse-

kwencji; w wikszym jednak stopniu da-

je si to zauway u jego bezporednich
spadkobierców: u Engelsa i Kautsky'ego.

^) Kautsky: „Program Erfurcki".

64



Tylko u Marxa niekonsekwencje wypyway
poniekd z jego metody i z silnego posta-

nowienia, aby za kad cen utrwali
i podkreli znaczenie czynnika ekono-

micznego jako podstawowego czynnika

wszelkiego postpu spoecznego i nada
swym pogldom wszelkie cechy nau-

kowoci. Tak cecli miay by wanie
przez pozytywizm utrwalone i na stosunki

spoeczne przeniesione prawa naukowe,
których pojciowem uzasadnieniem bya
bezwzgldna przyczynowo i konieczno
przyrodnicza. Postawienie kwestji tej na
gruncie wiatopogldu materjalistycznego,

zmechanizowanie nie tylko zjawisk wia-
ta przyrodniczego, ale równie wszelkich

objawów spoecznych, doprowadzio kon-
sekwentnie w teorji do fatalizmu, a ety-

cznie uwalniao zarówno jednostk, jak

i spoeczestwo od odpowiedzialnoci. W ten

sposób materjalizm metafizyczny przenie-

siony i zastosowany do zjawisk spoecz-

nych wytworzy jednostronn teorj ko-

niecznoci ekonomicznych i znaczeniu ludz-

kiej woli w zupenoci zaprzeczy.

Na przeciwlegymwprost biegunie my-
lowym powstaa równie bezwzgldna

Zagadnienia Kultury —^5 zr



i jednostronna, przynajmniej w pocztkowej
swojej fazie, teorja ,,wolnej woli". Wytwo-
rzy ja, idealizm filozoficzny.

Romantyk idealizmu, Schopenhauer,

w jednym z rozdziaów swego dziea ,,Die

Welt ais Wille und Yorstellung", (t. I,

ks. II str. 2i) powiedzia wprost, e wola

jest rzecz w sobie, jest substancj czo-

wieka, jest m?.terj.

W ten sposób pojcie woli stao si
u Schopenhauera pojciem czysto metafi-

zycznem, podobnie jak u Kanta ,,rzecz

sama w sobie" (Ding an sich). Lecz Scho-

penhauer ponadto nadaje swojemu poj-
ciu woli charakter realny i indyv/iduai-

ny, podczas gdy u Kanta jego ,,Ding an

sich" miao znaczenie czysto abstrakcyj-

ne. Schopenhauer, jeeli si tak mona
wyrazi, „zsubstancjcnaizowa" swoje me-
tafizyczne pojcie woli. Wola jest u nie-

go prapocztkiem i praprzyczyn caego

bytu, jest tem, czem np. u energetyków

jest pojcie siy.

Woluntaryzm Schopenhauera, powsta-

y jako reakcja przeciw intelektualizmov/i,

nosi na sobie charakter czego absolutnego

i tem wanie graniczy niecm.al z materjali-

zmem. Stawia on bowiem wol, jako co

66



pierwiastkowego od czowieka niezalene-

go i wyszego.
Dopiero w cigu dalszego swego roz-

V70ju przez Fichte'go, Nietzsche'go, Wundfa,
zarówno jak Ribot Ravaisson'a, Guyau,
pocztkowo czysto metafizyczna strona

filozofji woli ustpuje miejsca humanistycz-

nej. Dzieje si to jednoczenie z coraz

wyraniej wystpujcem deniem caej

filozofji nowszych czasów do porzucenia

wszelkich stanowisk absolutystycznych;

dzieje si to tern wicej im wicej jasnem
i powszechnem staje si przewiadcze-
nie o wzgldnej wartoci wszelkich prawd
naukowych ^), im wicej wszelkie prawdy
absolutne sprowadzi si daj do roli

czysto subjektywnych wytworów ludzkiej

myli. Coraz wikszego znaczenia nabie-

raj usiowania pogodzenia rezultatów

wiedzy majcych tylko wzgldne znaczenie,

z wymaganiami (moralnemi i estetyczne-

mi) ycia realnego.

Woluntaryzm staje si filozofj ,,sto-

sunkowoci", humanizmem i nabiera zna-

czenia pierwszorzdnego jako podstawo-

^) Porównaj R. Avenarius: ,,Philosophie ais

Denken der Welt". A. Rickert: ,,Die Grenzen der

naturwissenschaftlichen Begriffsbildung".
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wy czynnik kultury. Schopenhauerowskie

,,Wille zum Leben" staje si w interpreta-

cji Wundfa i jego szkoy ,,Wille zur Hu-
manitat, zum Fortschritt, zur Kultur".

W przeciwstawieniu do intellektuali-

zmu Herbart'a, i innych, których bd po-

lega na tern, e z wytworów psychologi-

cznej analizy i abstrakcji czynili samodziel-

ne zawartoci dowiadczenia, Wundt swo-

je stanowisko nazywa ,,woluntarysty-

cznem'".') Nazywa je tak wszake nie dla

tego, aby uwaa wol za jedyn
przyczyn psychologicznego stawania si
(jak Schopenhauer uwaa j za jedyn
przyczyn objektywn, metafizyczn), za

co intellektualici uwaali akty wyobrae-
niowe, Wundt kadzie tylko nacisk na to,

e ,, chcenie wraz z zwizanemi z niem ci-

le uczuciami i afektami, stanowi zarów^no

niezbdn cz skadow dowiadczenia
psychologicznego, jak czucie i wyobrae-
nia, a tylko dla tego zjawiskom woli przyzna-

je znaczenie typowe, e z nich szczególnie

wyranie uwydatnia si ogólny charakter

psychicznoci, jako stawania si nieustan-

^) Porównaj: Edm. Kónig: ,,Wilhelm Wundt",
przekad polski St. Brzozowskiego, równie Wil-

helm Wundt: „System d. Philosophie".
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nie upywajcego. To znaczenie pierwiast-

kowego zjawiska woli widzi Wundt w po-

równywaniu stosunków i wykazuje to

najlepiej w procesach wyróniaj -
cego spostrzegania, czyli w a-

p e r c e p c j i".

Apercepcja i) przedstawia si bezpo-

rednio jako szczególna forma czynnoci
woli, wyraajca si w porównaniu, a wic
w ustanawianiu pewnych stosunków i no-

si wyrany charakter objawów dziaalnoci

podmiotu, zwracajcego dowolnie uwag
na t lub inn tre wiadomoci.

Wszelkie poczenie wyobrae jest

zalene od apercepcji-), nawet (asocja-

cje), kojarzenia tylko w ten sposób mog
si odbywa, e wyobraenia na podstawie

swych stosunków asocjacyjnych budz a-

percepcj biern. A bez poczenia wyobra-

1) W najprostszem znaczeniu zmysowego
postrzegania pod wpywem bodców zewntrz-

nych jako ,,apercepcja bierna", w wicej skompli-

kowanych procesach spostrzegania wewntrzne-
go, opartego na caoci przeytych dowiadcze
wewntrznych, z których wola dowolnie czyni

wybór, jako ,,apercepcja czynna".

2) Wilhelm Wundt: ,,Zasady psychologji fi-

zjologicznej", Lipsk. Wyd. 4-te, 1893, str.

467.
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e wiadomo si rozpada. Jeszcze bar-

dziej s zwizane z czynnoci apercep-

cyjn wysze formy rozwojowe wiadomo-
ci. Samowiedza, majca swe ródo w ci-

gej dziaalnoci apercepcji, ostatecznie

skupia si w niej samej, tak, e po sko-
czeniu rozwoju v/iadomoci, wola oka-

zuje si najbardziej swoist, a w pocze-
niu z wynikajcemi z niej uczuciami i d-
eniami jedyn treci samowiedzy.^)

Jak konieczno przyrodnicza opiera

si na prawie przyczyny i skutku, tak

pojcie wolnej woli w swojem zastosowa-

niu praktycznem przejav/ia si w pe-

wnym okrelonym splocie rodków i celów.

Zasadniczym bowiem momentem teorji

wolnej woli jest fakt pewnycli uczu in-

dywidualnych, uzewntrzniajcych si w

'^) Bandrowski pisze V7 sprawozdaniu o ,,Akcie
woli" D-ra Jakóbieca (patrz Przegl. filozof. XIV
Zesz. IV, str. 559): W ostatnich latach pojawio
si w Niemczech i w Ameryce do prac ekspery-

mentalnych, z których wynika, e typowym obja-

wem woli jest czynno motoryczna, wobec któ-

rych chyba nie ostoi si v/yznawana przez autora
za Wundtem emocjonalna teorya woli; przechy-

laj one bowiem szal na Icorzy ideomoto-
rycznej teorji Jamesa.
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yciu czowieka w formie wiadomej i ce-

lowej dziaalnoci.

Przeciwstawno wic tych dwóch po-

gldów: deterministycznego i woluntary-

stycznego w istocie rzeczy redukuje si
do przeciwstav/noci pomidzy przyczyno-

woci a celowoci. Zdaje si jednak,

e s to tylko pozornie dwa odmienne
szeregi jednej naszej potrzeby uzasadnienia

mylowego. V/ gruncie rzeczy bowiem oba

te odmienne acuchy przyczynowc-

ci s tylko rónorodnem ujmowaniem
naszego wewntrznego postrzegania, opie-

rajcego si na obserwacji lub przeywa-
niu pewnych prawidov/o po sobie nast-
pujcych wrae. Tylko, e stao w prze-

biegu naszych v/yobrae odnonie do zja-

wisk wiata przyrodniczego jest przez nas

uwaana za absolutn, dajc si wyli-

czy, zmierzy, przewidzie, podczas gdy
stao w przebiegu naszych odczuwa
wraeniowych w stosunku do zjawisk dzia-

alnoci ludzkiej, opartej na pewnych mo-
tywach wewntrznych, nie da si przez nas

uchwyci w pewien cile okrelony zwi-
zek przyczyny i skutku i t stao nie-

absolutn wyraamy pojciem celowoci.

Taka pozorna sprzeczno pochodzi

std, e jedn i t sam kategorj stoso-
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wa chcemy do dwu odmiennych dziedzin,

obejmujcych zupenie róne treci po-

znania. Jeeli bowiem bdziemy patrzyli

na czowieka, jako na cz cp.oksztatu

wycznie przyrodniczego, to oczyv/icie

musimy uzna i stosowa i do niego wszel-

kie te prawa, jakie uznajemy w stosunku

do otaczajcego nas wszechbytu. Tutaj

musimy przyzna konieczne podporzdko-
wanie si indywidualnej lub zbiorowej dzia-

alnoci ludzkiej ogólnie przez nas uzna-

nym prawom przyrodniczym. Tylko bo-

wiem uznanie tych praw i przystosowanie

si do nich czowieka w kierunku dla roz-

woju jego gatunku najodpov/iedniejszym

moe by udziaem czowieka, a dziaal-

no jego w kadym poszczególnym wy-
padku, obraca si moe jedynie w zakre-

sie moliwoci tyche praw przyrodni-

czych.

Jednake s jeszcze po za zjawiskami

od czowieka niezalenemi, po za zjawi-

skami czysto objektywnemi, zjawiska czy-

sto subjektywne, czynnoci, których kie-

runek, nie wykraczajc po za sfer moli-
woci przyrodniczych, okrelony by mo-
e przez pewn waciw czowiekowi, ja-

ko organizmowi, si psycho-energetyczn.

W tym wypadku kategorja przyrodnicza
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nie wystarcza i w adnym razie nie moe
by stosowana. Obok tej kategorji przy-

rodniczej, przyczynowej, wystpuje inna

—

kategorja celowo etyczna.^)

Wyniki ludzkiej dziaalnoci, podlega-

jcej kategorji celowoci, nie mog by
nigdy przewidziane w sposób tak pewny,
jak zjawiska natury przyrodniczej. Ujmo-
wane bowiem wraeniowe przez nas

czynnoci ludzkie nie pozostawiaj w wia-
domoci naszej adnych ladów staych
stosunków sv»'ojego stawania si dla tego,

poniewa ten acuch przyczynowoci, wa- . t

runkowanej wewntrznemi czysto objekty- '7/)'/^.^/*'^

wnemi pobudkami jednostki, nie daje si
na caej drodze swego powstawania wy-

^) Nie wycza to bynajmniej moliwoci, e
taka sia ,,psycho-energetyczna" jest uzewntrz-
nianiem si w czowieku, jako organizacji wysze-
go rzdu, jakiej siy pierwiastkowej, której prze-

jawy w wiecie przyrodniczym mog by nawet
dzi ju przedm.iotem naszego dowiadczenia.
Jeeli si stoi na gruncie monizmu transcen-

dentnego, to tak si psycho-energetyczn mo-
na oczywicie metafizycznie uzna dzi ju za
przejaw pewnej siy pierwiastkowej; dopóki je-

dnak naukowo ici stosunek wzajemny nie da si
uzasadni, dopóty traktowa j naley jako
odrbn dziedzin dowiadczenia.

73



ledzi, jest on bowiem odczuwaniom na-

szym wraeniowym niedostpny.

W wiecie zjawisk poza -podmioto-

wych, stoimy wobec postrzeganej staoci
wzajemnych ich stosunków, które poj-
ciowo utrwalaj si w nas jako pewno
matematyczno-iogicznych praw. W sferze

ludzkiej dziaalnoci natomiast posiadamy
zaledwie sab pewno przypuszczalnych

sdów, zaledwie pev/no rachunku pra-

wdopodobiestwa, pewnych perjodycznoci,

zaledwie utrwalone wraenie pewnych tyl-

ko typowych objawóv/. Przyroda — jak

powiada Stein — jest królestwem praw,

historya czowieka — królestwem celów.

Przyczynowe tumaczenie sobie pewnych
staoci w przepywie naszych wewntrz-
nych przey zaspakaja przyrodzon po-

trzeb naszego um^^su w jego dnoci
do jednolitego ujmowania zjav/isk, i jest

wynikiem pewnych naogóv/ mylowych,
pyncych z przyzwyczajenia. Cigle bo-

wiem znajdujemy si pod v/pywern takie-

go pojcia substancji, jakie wyrobi w nas

materjalizm metafizyczny. Trudno nam
jest przej si przewiadczeniem, e nie-

ma absolutnej staoci, absolutnego t r w a-

n i a, e mamy zawsze i wszdzie do czy-

nienia z cigle i bez przerwy po sobie na-

74



stpujcemi przemianami, i e zarówno
obserwowany przez nas stosunek zjawisk

pomidzy sob, jak wzgldem nas samych
nie jest adnym stosunkiem staym, a pod-

lega cigej zmi.anie stosownie do zajmo-
wanego przez nas stanowiska wzgldem
nich. Nie moemy zy si z tern prze-

wiadczeniem, e nigdzie nie mamy do

czynienia z czem absolutnem, e obra-

camy si jedynie w wiecie najrónorodniej-

szych ,,stosunkowoci". Nasza zdolno
wyobraeniowa polega na tem, e v/ielo-

rako faktów zarówno naszego zmysowe-
go postrzegania, jak równie naszych prze-y wewntrznych czymy ze sob w pewne
stosunki. Taki zwizek stosunkowy jest

jedyn moliw form naszego poznania

{ dowiadczenia)

.

Ju Giordano Bruno pierwszy, jak

tv/ierdzi Hóffding, podkreli fakt, e nie

zjawiska same, nie idee, lecz ich wzajemny
zwizek pomidzy sob stanowi dla nas

o istnieniu zjawisk poszczególnych i czyni

je zrozumiaemi. Bruno wypowiada tu

myl, która pod rozmaitemi postaciami

wystpuje na caym obszarze dziejów filo-

zofji nowoytnej. Kiedy filozofja staro-

ytna gównie zwracaa uwag na idee, jako

na form, filozofja nowoytna przede-
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wszystkiem ma na myli prawo. Faktem
podstawowym, który ta filozofja pragnie

przemyle i wyoy jest zwizek bj?^-

tu oparty na prawie. ^)

Zaznaczylimy ju wyej, co naley
rozum.ie tutaj pod prawem. Wiemy, e
pod pojciem prawa rozumiemy pewn
obserwowan, stao w przebiegu naszych

wyobrae, któr przyjmujemy za abso-

lutn (przynajmniej w wiecie zjawisk

przyrodniczych). Stao t charakteryzuje

w pierwszej linji pewien prawidowo wy-
stpujcy zwizek przeywanych wrae;
nie proste zatem odbicie wielorakoci sa-

mych postrzega lub przey ujmujemy
w pojcie prawa, a wycznie ich wzajemny
ze sob zwizek. Wzajemna ich stosunko-

wo, jak równie nasz stosunek osobisty

do nich, stanowi istotn tre naszego

poznania. Tre ta obejmuje zarówno to

wszystko co nazywamy faktem fizycznym,

jak i to co zwiemy mianem faktu psychi-

cznego. Przj^czynowo przyrodnicza jest

dla nas faktem wraeniowym, porednim,
danym nam w dowiadczeniu zewntrznem,
podczas gdy celowo jest faktem naszej

^) Hóffding: „Historja filozofji nowoytnej",
I, 152.
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woli i dana nam jest bezporednio w do-

wiadczeniu wewntrznem. Jest to jedna

i ta sama rzecz ujmowana raz z tego, drugi

raz z innego stanowiska, samo za ujmowa-
nie w form pewnych stosunkóv/ jest wy-
razem pierwotnego procesu psychicznego,

który nie da si sprowadzi do czego inne-

go, lecz sam suy za podstaw wszelkich

zjawisk ycia psychicznego. Naley jasno

rozumie, e niema najmniejszej racji nau-

kowej, dla której mielibymy po za samem
dowiadczeniem upatrywa jeszcze co, co

jest powodem tego dowiadczenia. Jest

to tylko przyzwyczajenie uprzytamniania
sobie we wszystkich zjawiskach czego
statycznego, czego co trwa bez zmiany,
jest to ,,substancjonalizowanie" samych po-

j. Wyrazem jego jest wyobraenie przy-

czynowoci w znaczeniu przyrodniczem.

Zwraca na to uwag Kant, mówic, e
przyczynowo sprowadza si do pojcia
czynnoci, czynno do pojcia siy, a tem
samem do pojcia substancji, czyli bytu
absolutnego, t. j. do czego, czego nie mo-
emy nigdy pozna, ani go sobie wyobra-
zi. ^)

^) Kant. ,, Kri tik der reinen Yernunft." Re-
klam str. 191.
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Widzimy, jak caa rónica tak pozor-

nie sprzeczn)'^ch pogldów: deterministy-

cznego i woluntarystycznego sprowadzi
si daje do rónicy w samym sposobie

ujmowania tego zagadnienia. Centralne za-

gadnienie filozofji okresu materjalistyczne-

go: czem jest wiat zwrócio wysiki
ludzkie ku badaniom wiata objektyv/ne-

go, ku okreleniom warunków zmian w nim
zachodzcych. Badania te nasuway po-

trzeb obserwacji i ustanowienia pewnych
staych stosunków wspóistnienia i nastp-
czoci zjawisk przyrody, której czowiek
by tylko czstk znikom.

Dzi takiem zagadnieniem centralnem

filozofji staje si czowiek i jego dziaal-

no. W tej dziedzinie przyczynowo- ko-

nieczny sposób ujmowania zjawisk wy-
starczy nie moe. Idzie tu bov/iem ju nie

tylko o okrelenie zjawisk przyczynowo-

koniecznej rzeczywistoci, lecz o okrelenie

skutku czynnoci podmiotu w stosunku

do samego podmiotu dziaajcego. Obok
stosunku przyczynowoci wystpuje sto-

sunek celowoci, jako charakterysty-

czny rodek orjentacyjny w systemie wie-

dzy pojmowanej ze stanowiska war-
toci i celóv/ ludzkich.

Zaznaczylimy ju v/yej, e pomidzy
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przyczynowoci przyrodnicz, a celowo-

ci niema istotnie rónicy zasadniczej,

e stanowi one ogniv/a jakby jednego
acucha stosunku funkcjonalnego ^), b-
dcego jedynie rodkiem orjentacyjnyni

naszego mylenia; celowo jest tylko jakby
wyszym stopniem przyczynowoci, sto-

sowanej prakt3'cznie do zjavWsk przyrodni-

czych, moe by ona jednak w wiecie
zjawisk duchowych równie dobrze ozna-

czona mianem przyczynowoci psychi-

cznej. 2)

,,W rozwoju przyrodniczym pojawia si
w czowieku jako ogniwo acucha przy-

czynowego stan energetyczny, wyraajcy
si subjektywnie jako wyobraenie celowe,

^) Istota stosunku funkcjonalnego posiada w no-

wszych czasach u nas nader ciekaw literatur.

Z waniejszych wyinieni naley:
Dr. J. Kodisowa: ,,W sprawie eliminacji

metody przyczynowej". Przegl. filoz. X, 2.

W. Kozowski: ,,Przyczynowo jako podsta-
wowe pojcie przyrodoznawstwa". Przegl. filoz.

XI, 2, 3.

Dr.: Z. Zawirski ,,Przyczynowo a stosunek
funkcjonalny". Przegl. filoz. XV, I; porównaj
równie Mach ,,Analyse der Empfindungen", Wyd.
5, 1906.

2) Porównaj: W. Wundt: ,, System der Phi-

losophie", II, str. 168.
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a stan ten psycho-energetyczny umoliwia
to, e czowiek nietylko przystosowuje si
biernie do warunków otoczenia, lecz e
naodwrót w coraz rosncym stopniu zmie-

nia moe otaczajce go warunki." ^) Tu-

taj jasno wystpuje zagadnienie dziaal-

noci ludzkiej nie determinowanej adn
koniecznoci przyrodnicz, a warunkowane
jedynie wytycznemi pewnych okrelonych
celów, których jako stanowi w kadym
wypadku o wartoci czynów. Zamiast ko-

niecznoci faktycznego stawania si istnie-

je w tej dziedzinie odrbny rodzaj konie-

cznoci; jest ni powinno moral-
n a. 2)

Aby módz naleycie pojmowa dzia-

alno ludzk w caym jej zwizku, aby
módz okrela czyny jednostek i caych
grup spoecznych i w jeden punkt widze-

nia ujmowa wspódziaalno czci ku
osigniciu pewnych wspólnych celów, mo-
liwy jest tylko ten celowo-etyczny punkt
widzenia.

') Dr, Stan. Garski: ,,Materjalistyczne poj-

mowanie dziejów a etyka". Lwów, 1906, str. 40.

^) Ten pogld wyznaje dzi caa nowa szkoa
niemieckiej filozofji krytycznej, jak: Stammler,
Rickert, Windelband, Miinsterberg, Dilthey, Riehl.
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Nie prawa przyrodnicze rzdz spo-

eczestwami. Tworzenie si i rozwój spo-

eczestw od samych ludzi jest zalen.
Rozwój ycia kulturalnego jest i musi by
coraz wicej zaleny od ludzkiego po-

znania, od v/iadomej dnoci celowej woli,

a nietylko od walki o byt i od przyrody.

Im wiksza bdzie wiadomo naszej

czynnej woli, tem wicej bierne przysto-

sowanie si do warunków otoczenia ust-
powa bdzie miejsca planowej organizacji

spoecznej.

Za:adnienia Kultury





IV. Zagadnienie wartoci.

Powiedzielimy wyej, e w czowieku,
jako w jednym z etapów rozwojowego
szeregu wszechwiata, wystpuje wyobra-
enie celowoci.

Wyobraenie to samo w sobie zawiera

pojcie wartoci. To, co staje si dla nas

celem, co jest uznane za celowe, ju
przez to samo przedstawia dla nas pewn war-

to, i to warto wiksz od rzeczywistego,

istniejcego stanu rzeczy. To, co uzna-

jemy, e by powinno, staje si dla

nas celem (wartociowym) idealnym, lub,

mówic popularnie, ideaem. I odwrotnie:

to, w czem widzimy nasz cel, musi posiada
dla nas warto niezaprzeczon. Cel osi-
gnity traci przez to samo warto; staje si
za wartociowem znów to, co zamierzamy
osign, to, do czego dymy, a czego

w teraniejszoci nie znajdujemy.
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w ten sposób monaby ogólnie powie-

dzie, e wartociowem jest to, czego niema,

e warto posiada niejako znaczenie nega-

tywne. Tak np. utrzymuje Kautsky. ^) We-
dug niego cel, idea, warto moralna po-

siadaj jedynie znaczenie negatywne, jako

przeciwiestwo do istniejcego porzdku,
do istniejcych stosunków i takie znaczenie

wartoci jest wedug niego spryn Vv^szel-

kiego postpu. ,,Tre ideau etycznego...

wypywa nie z jakiegokolwiek gbokiego
poznania naukowego organizmu spoeczne-

go, który twórcom ideau czstokro jest

mao znany, lecz z gbokiej potrzeby spo-

ecznej, z gorcej tsknoty, energicznego

pragnienia czego innego, ni to, co istnie-

je, czego, co jest przeciwiestwem porzd-
ku istniejcego. To te idea moralny w grun-

cie rzeczy jest tylko czem negatywnem,
jest tylko przeciwiestwem moralnoci pa-

nujcej".
Takie postawienie kwestji nastrcza pe-

wne wtpliwoci. Nasuwa si bowiem py-

tanie, dlaczego negacya porzdku istniej-

cego miaaby jedynie prowadzi do zmian

^) ,, Etyka w wietle materjalistycznego pojm.

dziejów", str. 142, 144, 145.
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w kierunku uznanym za postpov/y, za

lepszy, a nie miaaby naprzykad wywoa
stanu o wiele gorszego od istniejcego,

a wic postpowi wprost przeciwnego?

Dziv>^nym równie musi wyda si sam
sposób ujcia przez marxistów okrelenia

wartoci etycznej, jako tego, ,,co by po-

winno", a czego niema.

Takie bowiem ujcie tego zagadnienia

dowodzi, e marxici, stojc teoretycznie

na gruncie naukowym, mimowoli w tym
wypadku wkraczaj w dziedzin twórczo-

ci; wychodzc z zaoe dziejowego ma-
terjalizmu, wkraczaj w sprawie okrele-

nia kierunku dziaalnoci praktycznej, w
dziedzin zjawisk czysto psyciologicznych.

Nauka bowiem wogóle zajmuje si tylko ba-

daniem tego, co jest, nigdy za sfer jej

rozwaa nie moe by to, co ,,by powin-

no". Wkracza to w dziedzin tiypotez, któ-

re w mniejszym lub wikszym stopniu s
dowolne. Prognoza przyszoci, bdca
podstaw caej agitacji socjalistycznej, nie

moe wic posiada cechy naukowoci,
znaczenia prawdy, lecz przedstawia je-

dynie ,,warto" praktyczn, jako czynnik

dziaalnoci polityczno-spoecznej. Ruch
spoeczny w kierunku postpu (uznany

za postpowy) polega na pewnem okrelo-
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nem deniu, jest wic nie
,,prawd na.uko-

w", lecz przejawem woli (zbiorowej), opar-

tej na pojciu pewnej ,,wartoci". Bardzo
trafnie przedstawia t spraw Filipoy/icz.

Mówi on bowiem: ') ,,Ini mniej istnieje

danych, na których monaby si oprze
przy rozstrzyganiu zagadnie praktycznych

socjalizmu, tem wiksz rol odgrywa ini-

cjatywa osobista ludzi, bezporednio dan
spraw rozstrzygajcych. W rezultacie na
taki lub inny sposób rozstrzygnicia wpy-
waj zarówno pojcia z dziedziny pozna-

nia naukowego, jak i szereg czysto celo-
wych wyobrae co do ,,Gd p o w i e-

d n i o c i" lub ,,n i e o d p o w i e d n i o-

c i" danego kroku, opartych zarówno na
dowiadczeniu, jak i na pobudkach na-

tury moralnej, a przeto zalenych od uczu-
ciowej strony natury ludzkiej".

,, Tak wic w socjalizmie, uwaanym ja-

ko metoda polityczna, podobnie jak w kon-

cepcji celu ostatecznego, równie tkwi sze-

reg pierwiastków, zalenych od w y o b r a-

ni i uczucia. Dziaacz, majcy do

przeprowadzenia jak spraw — o ile nie

chce rzdzi si wycznie intuicj — musi
naprzód wyobrazi sobie sposób i drogi do

^) ,,Zagadnienia postpu", str. 139.
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jej rozstrzygnicia, by nastpnie dopiero

inódz przystpi do wykonania tak na-

krelonych planów, musi zarówno prze-

widywa, jak i wyobraa. Skaniajc in-

nych do przyjcia nakrelonego przez sie-

bie sposobu zaatwienia danej sprawy,

przemawia zarówno do ich zdolnoci po-

znawczych, jak i do uczu, jakiekolwiek

by one byy; poniewa za wszelkie prze-

jawy woli zalene s przedewszystkiem

od stanów uczuciowych, tutaj wic
przy akceptov\7aniu ostatecznym projektów,

nakrelonych przez stron zainteresowan

ub upenomocnion, motywy uczu-
ciowe graj rol decydujc.
Tak wic v/e wszystkich stadjach dziaal-

noci praktycznej polityka ma do czynienia

zarówno z wnioskujcym i logicznym roz-

sdkiem, jak i z szeregiem czynnikóv^
psychicznych, opartych na v/y-

obrani i uczuciu, dla których a-
dna nauka pozytywna, adne argumenty
najbardziej naukowe, najmniejszej siy prze-

konywajcej nie posiadaj; jedyne, co je

przekona jest zdolne, co jest dla nich

zrozumiae — to ,,argumenty" z tego sa-

mego co one zbudowane materjau".
Socjalizm nie moe, jak widzimy, opie-

ra si jedynie na nauce pozytywnej, lecz
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w równej mierze, czasem moe wicej nawet,

liczy si musi z t mao uchwytn dziedzi-

n ludzkiego ducha, dla której nie rozu-

mowe wywody, oparte na schematach lo-

gicznych, lecz fakty bezporednio odbiera-

nych wrae i przey wewntrznych de-

cyduj niejednokrotnie o pewnem stanowi-

sku osobnika wzgldem danego przedsi-

wzicia i nadaj kierunek caemu jego po-

stpowaniu.
Twierdzenie Kautsky'ego, e ,,etyka

powinna by tylko przedmiotem nauki", ^)

pozostanie prawdopodobnie na zawsze

czczym frazesem i nie zmieni przyrodzonej

przynalenoci jej do sfery ludzkiego du-

cha. Etyka bdzie zawsze tem, czem jest:

czysto podmiotowem umoty-
wowaniem ludzkiej dziaal-
noci, opartem na wyobraeniu
celowoci i na pojciu v/arto-

c i.

Zagadnienie wartoci nie moe by
rozpatrywane jedynie ze stanowiska do-

boru naturalnego i fizycznej walki o byt,

t. j. ze stanowiska wycznie przedmioto-

wego; musi ono i to nawet w wikszym

^) ,,Etyka w wietle materjalistycznego poj-

mowania dziejów", str. 147.
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moe stopniu, by rozpatrywane ze stano-

wiska podmiotowego, psychologicznego.

Wystpuje ono u czowieka nie tylko

jako rezultat naturalnego przystosowania

si do warunków zewntrznych otoczenia,

a wic w postaci biernej, lecz jako rezul-

tat wiadomoci, celowo wpywajcej na
pobudki uczuciowe, uzewntrzniajce si
w woli i w czynie. Takie postawienie kwe-
stji nie sprowadza bynajmniej rezultatów

dowiadczenia naukowego do roli pod-

rzdnej. Przeciwnie, konstatuje ono tylko

fakt, e posugujemy si teorj ewolucji,

nie tylko w zakresie warunków czysto

przyrodniczych, lecz stosujemy j równie
do procesów ^ zjawisk psychologicznych.

Czowiek, jak wiadomo, przystosowa
si do otoczenia rozumem i w dalszym pro-

cesie rozwojowym rozum swój udoskonala,

rozwijajc w coraz wikszym stopniu

swoje zdolnoci intellektualne, zdobywa-
jc coraz gbsz wiadomo swojej dzia-

alnoci, któr skierowywa ju nie wy-
cznie w celu zachowania gatunku, ale

w celu jego dalszego rozwoju, nie tylko

w celu dostosowania si do warunków
zewntrznych, lecz w celu podporzdko-
wania tych warunków swoim wymaga-
niom. ,, Czowiek byby bez kwestji jed-
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nem z najmniej wartych wielkich zwierzt
sscych, gdyby nie to, e róni si on bar-

dzo od innych tworów ywych swojemi
zdolnociami intellektuanemi. Nie byby
wcale zdolny do ycia, gdyby nie

to, e ujawnia si w nim w stopniu coraz

wyszym zdolno do tego, e, w przeci-

wiestwie do wikszoci zwierzt, znajduj-
cych si v/ zupenej zalenoci od warunków
bytu, — czowiek sam swoje warunki bytu

zmienia moe".^)
Dobór naturalny przechodzi wic w

,, dobór podmiotowy", jak mówi Radziwi-
owicz,-), objawia si jako ,,wpyw czynni-

ków wewntrznych na urobienie zewntrz-
nych warunków ycia, podporzdkowanie
ich wewntrznym wymaganiom jedno-

stki..." ...mTo, czego nie daa natura, uzu-

penia kultura, braki doboru naturalnego

uzupenia dobór podmiotowy".^) Dobór pod-

miotowy jest zarazem dalszem przedue-
niem rozwójowem doboru naturalnego,

^) Goldscheid ,,Grundlinien zu einer kritik

der Willenskraft". Lipsk, 1905, str. 59.

2) Dr. Radziwiowicz: ,,Moralno jako za-

gadnienie bjologiczne" w ks. p. tyt.
,
.Zagadnienia

psycholog] i". Warszawa.

^) Dr. Radziwiowicz: Loc. cit.
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dziaajcym w sferze bardziej zoonych
procesów psychicznych i podlega w dal-

szym cigu ogólnemu prawu rozwoju. On
to stawia i okrela wartoci i cele kade-
mu stadjum rozwoju psychicznego odpo-

wiednie i oznacza postp wyranie w kie-

runku coraz to wyszych wartoci ducho-

wych. Przeoczenie tego doniosego faktu

u tych wszystkich, którzy pogld swój o-

pieraj na materjalistycznem pojmowaniu
dziejów, prowadzi konsekwentnie do nie-

monoci uznania postpu jedynie w kie-

runku rzeczywicie dodatnim. Sam bo-

wiem dobór naturalny, bez wspódzia-
ania doboru podmiotowego, moe prowadzi
równie dobrze do postpu, jak i do cofa-

nia si, a wic nie w kierunku co-

raz to wyszej kultury, i równie mógby
doprowadzi ewentualnie do barbarzy-
stwa.

Materjalizm dziejowy, opierajc si
jedynie na doborze naturalnym w procesie

rozwojowym, nie wyjania i nie tumaczy
koniecznoci postpu w kierunku uznanym
za postpowy.

Tem si objania, e s publicyci so-

cjalistyczni, którzy, wyprowadzajc kon-

sekwencje z doktryny, na jakiej si opiera-

j, uznaj w istocie, e cofnicie si
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do barbarzystwa nie jest wyczo-
ne, i).

W powyszem staralimy si uwia-
domi sobie, e i-o: zagadnienie wartoci
moe i powinno by rozpatrywane ze sta-

nowiska psychologicznego, jako skutek do-

boru podmiotowego czowieka, oparty na
wiadomoci celów; 2-0 warto nie okre-

la si jedynie negacj istniejcego stanu

rzeczy; wyraa ona wyszo treci oczeki-

wanej nad istniejc i odpowiada natural-

nemu rozwojowi zarówno materjalnych,

jak i psychicznych stanów czowieka, wia-
domie dcego do utrwalenia naczelnego

swego stanowiska w przyrodzie, dcego
do podporzdkowania zewntrznych wa-
runków ycia — wewntrznym, podmio-
towym wymaganiom.

Wychodzc nawet ze stanowiska czysto

przyrodniczego, musimy przyzna, e po-

jcie wartoci wogóle, w znaczeniu, w ja-

kiem dzi dla nas istnije, nie moe by
wytumaczone jedynie i wycznie wa-
runkami przyrodniczymi. Jeeli bowiem
przyznajemy, e przyroda jest istotnie tern

^) Porównaj: Filipowicz: ,,Zagadnienia post-
pu", str. 88, jak równie Schiller „Humanizm".
Rozdz. VIII.
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rodowiskiem biologicznem, które bezwt-
pienia ma wpyw na cay rozwój i okrela
do pewnego stopnia etyk czowieka, ja-

ko gatunku zoologicznego, to z drugiej

strony niewtpliwie istnieje dla czowie-

ka jeszcze inny, bezporedniejszy i daleko

moe waniejszy czynnik, oddziaywajcy
na jego wyobraenia o wartoci — rodo-
wisko spoeczne. Byt spoeczny bowiem
sprawia, e walka o byt caego gatunku
prowadzona jest wspólnemi siami, co po-

ciga za sob konieczno wiadczenia so-

bie wzajemnych usug; biologiczne warun-
ki rozwoju uzupenione zostaj warunka-
mi bytu spoecznego. Cay rozwój zaley
nie tylko od zrcznej i przebiegej walki

o byt, prowadzonej instynktownie przez

jednostk, lecz w wikszym stopniu i pra-

wie wycznie od wiadomego zbiorowego

wspódziaania, opartego na daleko id-
cem zrónicowaniu zdolnoci duchowych.
To wielkie zrónicowanie zdolnoci du-

duchowych staje si dla ludzkoci tem
wanie, co j od reszty tworów yj-
cych wyrónia i co zabezpiecza jej mo-
no podporzdkowania warunków ze-

wntrznych wasnym wiadomym dno-
ciom. Std cae otoczenie zostaje przez

czowieka oceniane tylko i jedy-
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nie ze stanowiska jego celów. Dlatego

kada warto ludzka posiada znaczenie

wycznie subjektywne. Rodzi si ona

na gruncie procesów psychicznych, na

gruncie dowiadczenia podmiotowego, bez-

poredniego i tre jej okrela zawsze

to stanowisko praktyczne, jakie zajmuje

podmiot wzgldem otaczajcej go rzeczy-

wistoci.

To stanowisko, ten stosunek oce-

niajcego podmiotu dó ocenianej rzeczy-

wistoci przedmiotowej przedstawia pewien

dualizm.

Dualizm ten wystpuje jako pewne
przeciwstawienie ,,osoby" i ,,rzeczy"

(Stern), ,,podmiotu" i ,,
przedmiotu"

(Wundt), czego, co jest ,,sam v/artoci"
i ,, przyrody bez wartoci" (,,wertfreie Na-

tur" Miinsterberg). Dualizm taki jest po-

niekd skutkiem naszych przyzwyczaje
mylowych. Denie do uczynienia zrozu-

miaemi zjawisk obserwowanych w wie-
cie przyrodniczym, do postawienia ich

w pewne stae stosunki wzgldem siebie

i do wprov/adzenia pomidzy nie pewnego
logicznego porzdku, denie jednem so-

wem do czysto racjonalnego ich ujcia,

przenosimy i na zjawiska podmiotov/e,
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osobiste. Pragniemy i te zjawiska podmio-

towe uj w sposób równie racjonalny.

Usiujemy metod, stosowan dotd do

badania objektywnego wiata, zastoso-

wa równie i do zjawisk subjektywnych,

przenie te wszystkie przyzwyczajenia

mylowe, powstae w cigu rozwoju ba-

da nad wiatem materjalnym na nasz

wasny podmiot. Takie intellektualistycz-

ne przyzwyczajenia sprawiaj, e usiu-

jemy rozpatrywa nasze wraenia, uczu-

cia, pojcia, v/yobraenia za pomoc tych

form racjonalistycznych, za pomoc któ-

rych przywyklimy rozpatrywa zjawiska

i rzeczy wiata przyrodniczego. Stosujemy
jednem sowem w dziedzinie podmiotowej
,,kategorj rzeczy" i przekonywujemy si,

e wtedy rzeczywisto podmiotowa, nasze

uczucia, przeycia wev/ntrzne w aden spo-

sób racjonalnie uj si nie daj. Wytwa-
rza to pewien sceptycyzm, lub powierz-

chowno, daleko idcych i bezpodstaw-

nych wniosków, lub te prowadzi nieuni-

knienie do psychologicznego dualizmu.

Oceni to naleycie Kant, przeprowa-

dzajc cise ograniczenie pomidzy fi-

lozofj teoretyczn a praktyczn. Kant
doszed do takiego rozdziau nie tylko dla

tego, e pragn raz na zawsze przekonania
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moralne (etyk) uwolni z pod wpywów
zmiennych pogldów kosmologicznych i

teologicznych; rozdzia ten, przeciwnie, by
rezultatem jego przewiadczenia o zupe-
nej i istotnej rónorodnoci i niewspó-
miernoci poruszonych dziedzin.

Rzeczy i zjawiska mona rozpatrywa
z dwóch punktów widzenia: z punktu wi-

dzenia teoretycznego i z punktu widzenia

praktycznego. Teoretyczne ujmowanie ma
na celu stwierdzenie tego, co jest i co si
dzieje, i wyjanienie wyników dov/iadcze-

nia w sposób niezawierajcy sprzecznoci.

Natomiast ujcie praktyczne zjawisk ma
na celu jedynie ich ocen.

Filozofja praktyczna nie stawia by-

najmniej pytania, czy przedmiot oceny

w rzeczywistoci istnieje, czy jest on tylko

wynikiem pewnego wyobraenia, nie py-

ta, czy moe by on wyjaniony bez

sprzecznoci, lub nie. Filozofja prakty-

czna ujmuje rzeczywisto w jej caej bez-

porednioci i stwierdza w jaki sposób oce-

nia j podmiot ujmujcy, jak przypisuje

jej warto. Stosunek ten wyraa si w pe-

wnych stanowiskach podmiotu wzgldem
zjawisk ocenianej rzeczywistoci, wyraa-
jcych si w stanach uczuciowych sympa-
tji, lub niechci, podania lub odrzuce-
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nia. Stosunek ten jest zawsze bezporedni
i posiada charakter aktualnoci,
t. j- wyraa si w jednoci momentu dzia-

ania. Warto przeciwstawia si bytowi,

jako to, co ,,by powinno" temu, co ,,jest".

Wedug rozpowszechnionyci dzi bar-

dzo teorji, myl naukowa uwaana jest

jako dalszy cig myli praktycznej. ^)

Przekonanie to odpowiada po czci isto-

tnemu porzdkowi kulturalnego rozwoju.

Wiedza, nauka rozwiny si istotnie pó-
niej, anieli dziaalno praktyczna, któ-

ra zawsze bya istot ycia.
Nie idzie jednak zatem, aby dzisiejsza

forma poznania naukowego, bdc niejako

przedueniem dzisialnoci praktycznej,

wykluczaa sob t ostatni. Istniej one
wspórzdnie. Forma ycia praktycznego,

v/ystpujca w dziaalnoci, istnieje równie
i dzi i tworzy, jak dotd tworzya, myl
poznawcz.

Poniewa jednak przywyklimy trak-

towa wszystko naukowo, v/ic i ujcie caej
rzeczywistoci praktycznej, której tre
stanowi nie rzeczy, lecz dziaalno i oce-

^) Porównaj: Poincare: ,, Nauka i hypoteza";

H. Bergson: ,,Evolution cratrice", rozdz. III;

W. James „Pragmatyzm".

Zagadnienia Kultury — 7 ^
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na, pragniemy wyjani i uzasadni przy

pomocy tych metod, jakie przyswoilimy
sobie w dziedzinie nauk, przy pomocy
tych form, jakie stanowi logiczne podsta-

wy badania wiata przyrodniczego.

Usiujemy rzeczywisto praktyczn u-

j przy pomocy kategorji rzeczy, która

stosov/ana by moe jedynie w dziedzinie

wiata przyrodniczego. Niemoliwo ta-

kiego jednakowego ujcia dziedzin zu-

penie niewspówymiernych^) prowadzi z na-

tury rzeczy do dualizmu psychologicznego,

o jakim wyej bya mowa.
Na gruncie takiej niezgodnoci ycia

uczuciowego z wymaganiami racjonalnie

ujtej rzeczywistoci objektywnej powsta-

o zagadnienie norm filozofji praktycznej,

do dzi dnia jeszcze nierozwizane.

Reakcja przeciwko bezwzgldnemu ra-

cjonalizmowi sprawia, e usiowania my-
li filozoficznej zwróciy si w kierunku

bada sfery uczu, jako podstawowych
pierwiastków zjawisk podmiotowych. Po-

wstay próby zatarcia odrbnoci dziedzin

^) Wykazuje j w sposób trafny i wyczerpu-
jcy FI. Znaniecki v/ swojej rozprawie p. t. ,, Ele-

menty rzecz5rwistoci praktycznej" Przegl. fil.

XV, II.
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uczucia i rozumu w ten sposób, e sta-

rano si rzeczywisto przyrodnicz i pra-

ktyczn uj nie na drodze racjonalnej, lecz

na drodze irracjonalnej. Próbowano jako

punkt wyjcia zastosowa subjektywn
stron ycia psychicznego. Tak prób jest

wspóczesny pragmatyzm z Jamesem i Berg-

sonem na czele.

Pragmatyzm w podmiotowem przey-
ciu szuka punktu oparcia dla bezpore-
dniego ujcia zjawisk. We ,,Wstpie do

metafizyki" mówi Bergson: ^) ,, Istnieje rze-

czywisto zewntrzna, a jednak bezpo-

rednio dana duchowi naszemu... Rzeczy-

wistoci t jest ruch, ruchomo. Nie-

ma rzeczy gotowych, lecz jedynie rzeczy,

które si staj, niema stanów trwaych,

s tylko zmienne stany. Spoczynek za-

wsze jest tylko pozorny, albo raczej

wzgldny. Nasza wiadomo wasnej
osobowoci naszej w jej cigym przepy-

wie wprowadza nas do wntrza rzeczywi-

stoci, na podobiestwo której winnimy
sobie wyobrazi inne."

Próba ujcia caej rzeczywistoci od

strony przey podmiotowych wymaga

^) H. Bergson: ,,Wstp do metafizyki", str.

82 i in. przek. Kam. Beszyskiego, 1910.
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przedewszystkiem wyzbycia si przyzwycza-
je mylowych, skaniajcych do rozpa-

trywania naszych poj i wrae przy

pomocy kategorji rzeczy. Stosowanie tej

kategorji do zjawisk wiata podmiotowego,
t. j. proste przeniesienie jej z dziedziny

objektyv/nej do podmiotowej jest nie-

dopuszczalne. Lecz pragmatyzm idzie je-

szcze dalej i powiada: Metoda racjonali-

styczna, oparta na stosowaniu kategorji

rzeczy, nie tylko nie jest dopuszczalna

w dziedzinie zjawisk subjektywnych, lecz

nie moe by równie stosowana i w dzie-

dzinie wiata objektywnego, zjawiska te

bowiem s równie irracjonalne. Pragma-
tyzm pragnie wic poprostu podporzd-
kowa objektywny rozum przeyciom
v/ewntrznym (woli), pragnie normy logi-

czne pozbawi charakteru bezwzgldnego
i przeycie wewntrzne uzna za jedyne
i ostateczne kryterjum rzeczywistoci.

(Bergson).

W celu zatarcia sprzecznoci duai-
zm.u, o jakim bya wyej mowa, pragma-
tyzm anglo-amerykaski wprowadza re-"*"

latywizm prawdy objektywnej. Lecz oka-

zuje si, e i relatywizm ten niewspó-
mernoci pomidzy obu dziedzinami nie

znosi. Nie jest on bowiem w stanie znale
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kryterjum, nieodzowne dla oceny wiata
przedmiotowego, mniej lub v/icej odpowie-
dnie do wymaga subjektywnego y-
cia; w podmiocie za samym znale go
równie nie moe, poniewa z góry przyj-

muje, e jest on czem irracjonalnem.

Pragmatyzm chce widzie przeto kryterjum
w rezultatach praktycznych samego ycia
„Idee staj si prawdziwemi w tej samej
mierze — powiada James^), — w jakiej

pozwalaj nam wej w zadawalajcy sto-

sunek z innemi czciarai naszego dowiad-
czenia Lecz rezultaty praktyczne wymaga-
j znów pewnej oceny, wedug jakiego
schematu podstawowego i t. d.

Najnowsze próby zniesienia owego dua-
lizmu wyraaj si w kierunku o tyle

pragmatyzmowi przeciwnym, e w mniej-

szym lub wikszym stopniu d do lo-

gicznego (racjonalnego) ujcia ycia uczu-

ciowego. Niektóre z nich staraj si prze-

prowadzi pewne analogje pomidzy sfer

^) ,,Pragmatyzm", przekad W. M. Kozow-
skiego. Warszawa, 191 1. str. 32, 33, porównaj
równie F. C. S. Schiller ,,Humanismus", przekad
niemiecki D-ra Rudolfa Eislera, Lipsk 191 1.

Rozdz. V, VI, VIL
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rozumowania logicznego, a dziedzin u-

czuciowej ,,rozwagi" (Ribot i), inne, wa-
niejsze, uznaj wprost postulat racjonalno-

ci wiata (Znaniecki).

,, Filozofja Rauh'a jest przedostatnim

krokiem do zniesienia dualizmu podmio-
tu i przedmiotu, chocia dualizm nie jest

jeszcze ostatecznie przezwyciony. Mi-

mo to pierwsz zasug Rauh'a w zakresie

zagadnienia wartoci jest ujcie wiata
moralnego, wiata wartoci jako samo-
istnej dziedziny dowiadczenia, podniesienie

po raz pierwszy tej wanej myli, e war-

toci mog si sta w tym samym
stopniu przedmiotem naukowego ba-

dania, jak rzeczy, bylemy nie przenosili

na t dziedzin metod innych dziedzin,

bylemy zastosowali nowe badanie do
odrbnoci jego przedmiotu".^)

Znaniecki wreszcie pragnie wytwo-
rzy metod odmienn od tej, jak do-

td stosowano, a która na tem polegaa,

') ,,La logiue des sentiments", Paris, Al-

can 1907.

-) D-r Florjan Znaniecki: „Zagadnienie war-
toci w filozofji'. Wydanie ,, Przegldu filozo-

ficznego", 1910, str. 73.
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e dziedzin wartoci starano si uj,
stosujc do niej formy nieodpowiednie.

,,W caej prawie filozofji odnale mo-
na — ,mówi Znaniecki^)—w rónych pc-

staciach mniej lub wicej wyran wia-
domo, e wartoci s czem, co si ra-

cjonalnie uj nie daje; ani razu jednak

nie usiowano dotrze do róda tej irra-

cjonalnoci i nie starano si jej cakowicie

usun; ani razu nie staa si ona filozofi-

cznem zagadnieniem".

Punktem wyjcia dla Znanieckiego jest

postulat bezwzgldnej racjonalnoci wia-
ta. Do ujcia rzeczywistoci usiuje on

v/prowadzi kategorj wartoci,
dotychczasowy system pojciowy wczy
do nowego ogólniejszego, wyprowadzi ka-

tegorj rzeczy z kategorji wartoci.

W jaki sposób to uczyni — przyszo
pokae. Tymczasem, jak si sam wyraa,
,,nie rozwizuje jeszcze zagadnienia warto-

ci, lecz stawia je tylko". Rozwizanie ma
da w nowej dyscyplinie, któr tworzy: —
w logice wartoci.

^) ,,Zagadnienie wartoci w filozofji". Przed-

mowa.
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V. Isfola Kultury.

Zagadnienia rozwoju ludzkiego ducha,

waciwiej mówic, rozv/oju duchov/ych

wasnoci czowieka (rozumu, uczucia, woli)

jest bardzo stare. Miao te ono i ma do

dzi dnia wielu komentatorów. Jedni z nici

twierdz, e rozwój duchowy ludzkoci
jest faktem niezaprzeczonym, inni od-

wrotnie widz tylko stopniowy jego upa-

dek. Z dwóch tych tak kracowych po-

gldów wiara w postp ducha ludzkiego

zdaje si by naogó przewaajc, a dla

nikogo moe nie jest postp ten tak oczy-

wistym, jak wanie dla przecitnego czo-

wieka wspóczesnego. Faktem bowiem jest,

e przecitny czowiek wspóczesny mie-

rzy stopie kultury stopniem wzmagajce-
go si dobrobytu. Zagadnienie bytu co-

dziennego zwizanego nierozcznie z po-
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woaniem, ze sposobem zarobkowania

jest dla nieomal jedynem zagadnieniem

yciowem; czowiek wspóczesny nie jest

ani na jot wicej ,,czowiekiem", anieli

tego wymaga jego profesja, jego chwilowe

stanowisko spoeczne. A jeeli kiedy przy-

chodzi mu na myl zastanawia si nad
charakterem ycia wspóczesnego i po-

równywa je z yciem epok minionych,

to w swoich powierzchownych obserwa-

cjach dochodzi do wniosku pocieszajce-

go i stwierdza jedynie fakt, e do znone-
go, zadawalajcego stanowiska wobec
otoczenia dochodzi si dzi naogó przy

pomocy znacznie mniejszych wysików o-

sobistej dzielnoci, anieli dawniej.

Pastwo naprzykad wydaje mu si
jakim aparatem bezosobowym, który za

wszystkich swoich poddanych myli i za-

bezpiecza im wzgldnie spokojn i bezpie-

czn egzystencj. Wydaje mu si nakoniec,

e naogó walka o byt prowadzona jest

dzi przez jakie bezosobowe spoeczestwo
zbiorowo i e jednostka w coraz mniejszym

stopniu zmuszona jest ponosi ciar tej

walki.

S jednak i tacy, których umys skon-

ny jest widzie nie rozwój, lecz stopniowy

upadek duchowy ludzkoci. Ludzie ci cz-
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sto na podstawie do fantastycznych

przekona twierdz, e ludzko cofa si,

e coraz wicej oddala si od idea-

u czowieka, jaki sobie wytworzyli, cz-
stokro pod wpywem rozmaitych trady-

cji historycznych. Ludzie ci, przewanie

zawsze niezadowoleni z teraniejszoci,

swój idea czowieka najchtniej widz
w przeszoci.

Objaw ten mia miejsce np. za czasów

odrodzenia, humanizmu, który wyra-

a si w deniach do przywrócenia

wartoci indywidualnych czowiekowi, po-

zostajcemu wówczas pod uciskiem rednio-

wiecznego scholastycyzmu. To samo daje

si zauway w wieku XVIII, który

cechuj usiowania powrotu do stanu na-

tury (Rousseau). W obu wypadkach
chciano dokona odrodzenia czowieka na

podstawie ideaów czasów minionych. Cie-

kaw pod tym wzgldem jest ksika ks.

Charlevoix'a o Nowej Francji, o której

wspomina Sorel w swoich ,,Zudzeniach
Postpu". Sorel przytacza z niej taki u-

stp, traktujcy o pogldzie Charlevoix'a,

na ludzi dzikich: ^) ,,Uwaa ich musimy

^) ,,Zudzenia postpu", tumaczenie Emila

Breitera, str. 213.
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za spoeczestwo zupenie v/olne od b-
dów, które tak czsto mc nam spokój

w naszych organizacjach... Wydaje si,

e prowadz najndzniejszy ywot na zie-

mi, a jednak byli oni moe najszczliw-
szymi ze wszystkich, zanim znajomo
tych przedmiotów, które nas uwodz i wzru-

szaj, nie obudzia w nich chciwoci, u-

pionej dotychczas przez niewiadomo...
Wolni i niezaleni od urodzenia nie znosz
nawet cienia wadzy despotycznej, rzad-

ko jednak odbiegaj od pewnych zasad lub

zwyczajów, opartych na zdrowym rozsd-
ku, bo one zastpuj im v/ pewnej mierze

prawa i uzupeniaj na swój sposób po-

wszechnie uznany autorytet. Rewolucjo-

nizuje ich kady przymus, lecz rozum i tyl-

ko rozum utrzymuje ich w granicach po-

suszestwa, które, bdc dobrowolnem,

niemniej jednak prov/adzi ich do osigni-
cia wytknitego sobie celu. A poniewa nie

s wcale niewolnikami ambicji i interesu

—

bo tylko te dwie namitnoci osabiy
w nas to uczucie ludzkoci, które Stwórca

wiata wyry w naszych sercach — nie

jest im potrzebna nierówno warunków
do utrzymania spoeczestwa".

,,W kraju tym—pisze dalej ks. Charle-

voix — ludzie uwaaj si za równych, a
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w czowieku ceni przedewszystkiem...

czowieka. Niema adnej rónicy urodzenia,

adnego przywileju, przywizanego do u-

rzdu, któryby sta ponad prawem je-

dnostek; niema pierwszestwa przywizane-
go do zasugi, bo ona rodzi pyci i nazbyt
silnie daje otaczajcym odczu icli ni-
szo. Moe s mniej delikatni w uczuciach,

anieli my, ale bardziej szczerzy, mniej wy-
szukani, mniej niezrozumiali i zamknici
w sobie".

Wiek XVIII z entuzyazmem przyj-

mowa tego rodzaju literatur, która w sku-

tkach swych wywoaa u wspóczesnych
obojtno dla zdobytej cywilizacji. Rous-
seau, jak zreszt i wielu innych reforma-

torów spoecznych onego czasu, — we-
dug Sorela — z takiej literatury czerpa
pomysy i projekty reform spoecznych.

Wszelkie tak na pierwszy rzut oka za-

sadnicze rónice przekona w tej dziedzi-

nie pochodz gównie std, e, nie zdajc
sobie dostatecznie sprawy z tego, co wa-
civ/ie przez kultur rozumie naley, iden-

tyfikujemy prawie zawsze denia i usio-

wania jednostkowe z historycznie przeka-

zywanymi i utrwalonymi wynikami kon-
kretnymi dziaalnoci zbiorowej (tradycje,

instytucje, organizacje, dziea sztuki i t. d.).
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Buckie w swoim czasie podkrela ju wy-
ranie potrzeb odróniania kultury zbio-

rowej, czyli uprzedmiotowionych wyników
ludzkiego wspódziaania, od osobistej kul-

tury czowieka i uznawa jedynie postp
kultury objektywnej, przeczy natomiast

istnieniu rozwoju ludzkich zdolnoci du-

chowych. Jerzy Simmel zwraca równie
uwag na dajc si stwierdzi odrbno
i rónorodno kierunków rozwojowych kul-

tury objektyv/nej i kultury indywidual-

nej. ,,Zestawiajc epok obecn z yciem
przed stu laty mniej wicej — mówi on
w swojej ,, Filozofji pienidza" ^) — mo-
emy miao — czynic zreszt zastrzee-

nie dla mnóstwa wyjtków indywidual-

nych — postawi tez: rzeczy, które na-

peniaj i otaczaj nasze ycie, sprzty,
rodki komunikacji, produkty wiedzy,

techniki, sztuki s bez porównania
bardziej kulturalne, ni wówczas, ale kul-

tura indywiduÓY/, przynajmniej w wy-
szych warstwach, bynajmniej nie post-
pia w tym samym stosunku, raczej cofn-
a si pod wieloma wzgldami". Ilustrujc

w dalszym cigu swe twierdzenia szeregiem

przykadów, konkluduje: ,,Sowem prze-

^) Przekad Leo Belmonta, str. 472.

IIO



pa pomidzy kultur objektywn, a sub-

jektywn stale si szerzy i pogbia."
Jeeli, idc w dalszym cigu za wywo-

dami Simmera, przyznamy, co wydaje mi
si susznem, e, poddajc kulturze rze-

czy, nadajc im warto wysz od tej,

jak posiaday, jako rzeczy naturalne, pod-

dajemy waciwie kulturze nasz wasn
dusz, jeeli razem z nim przyjmiemy
okrelenie, e kultura jest to równoczesny,

wybiegajcy z nas i powracajcy do nasze-

go wntrza proces podnoszenia wartoci,

obejmujcy zarazem natur zewntrz nas

i w nas samych, e, jednem sowem, pro-

ces kultury jest pochodzenia subjekty-

wnego,—to dziwnem nam si wyda musi,

w jaki sposób moliwy jest tak odrbny
rozwój kultury rzeczy i kultury indywi-

duum.
Zjawisko kultury daje si rozpatry-

wa z dwóch stanowisk: ze stanowiska hi-

storji i ze stanowiska psychologji. Kultu-

ra, jako przedmiot historji, jest obrazem
stopniowo utrwalanych, konkretnych wy-
ników ludzkiej dziaalnoci zbiorowej (spo-

ecznej), przekazywanym potomnoci w for-

mach pewnych tradycji, instytucji, or-

ganizacji, dzie sztuki, wiedzy lub techniki.

Fakty historyczne daj nam jedynie mo-
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no ujcia, skonstatowania samych wy-
ników dziaalnoci, produktów czynu, u-

zev/ntrznionych v/ pewnych okrelonych
formach, dajcych si uj konkretnie;

takie produkty czynów ludzkich posiadaj
wic charakter objektywny, charakter rze-

czy.

Kultura, jako y^iadome denie do wy-
subtelnienia i uduchowienia form ycia,
procesów i rezultatów pracy, jest przed-

miotem psychologji. Z samego ju bowiem
takiego okrelenia wynika, e jest to pro-

ces, oparty na coraz wikszem doskona-
leniu si wadz psychicznych czowieka,
jego rozumu, uczucia i woli.

Lecz wszystkie procesy psychiczne, jak

wiemy, posiadaj wycznie charakter sub-

jektywny; powstaj one i znikaj v/ obrbie
jednostki, v/ osobniku. Z chwil uzewntrz-
nienia si w formie jakichkolwiek gestów,

czy wyrazów mowy, trac one charakter

subjektywny, psychiczny i staj si objek-

tami przystpnymi dla zmysów. Znaczenie
i zrozumienie osigaj za pomoc tego pro-

cesu wyobraeniowego, jaki zdolne s
^wzbudzi w innym osobniku.

Wzajemny pomidzy ludmi stosunek

staje si moliwy dopiero wtedy, kiedy

formy zmysowe, w jakich uzewntrznia si
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stan psychiczny jednego osobnika s tego

rodzaju, e potrafi oddziaywa na inne-

go, budzc w nim stany psychiczne podo-

bne do tych, jakie day powód pierwszemu
do ich zmysowego uzewntrznienia. Tyl-

ko w ten sposób moliwym i zrozumiaym
staje si sposób wzajemnych na siebie

oddziaywa duchowych pomidzy ludmi.
Ilo i rónorodno dowiadcze sub-

jektywnych, jednostkowych jest nader ogra-

niczona i ustaje razem ze mierci osobni-

ka. Dziki temu jednak, e czowiek po-

siada zdolno uzewntrzniania swych sta-

nów psychicznych w sposób dla innych

zrozumiay i utrwalania ich za pomoc
mowy lub pisma, jego stany psychiczne

mog posi charakter nieomal wieczny,

mog sta si objektami trwaymi i tym
sposobem przechodzi do wiadomoci in-

nych. W ten sposób stany psychiczne jedno-

stek, przechodzc do wiadomoci pokole
nastpnych, mog by poddawane krytyce,

tre ich lub znaczenie mog by rozszerzane

lub ograniczane, zaprzeczane lub potwierdza-

ne. Staj si one dziedzictwem trwaem,
do którego nastpne pokolenia dorzucaj swe
wasne zdobycze, pogbiajc i zwikszajc
w ten sposób cay zasób dowiadcze-
nia odziedziczonego. W ten sposób odbywa
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si ,,narastanie" wartoci kulturalnych, ja-

ko szereg historycznie utrv/alajcych si
konkretnych rezultatów ludzkiego ducha
zbiorowego. Na tym procesie polega rozwój

nauk, moralnoci i wogóle mono rozwoju
rodzaju ludzkiego. Kultura wic objektywna
stale wzrasta przez coraz dalej idce po-

wikszanie zasobów dowiadczenia zbio-

rowego. Ona wanie sprawia, e czowiek,
jako gatunek, tak dalece i w coraz wik-
szym stopniu oddala si od zv/ierzcia, e
jest w monoci ju nietylko coraz lepsze-

go dostosowywania si do otoczenia, ale

zyskuje coraz wiksz przewag nad przy-

rod i moe w coraz wikszym stopniu

dostosowywa j do swoich potrzeb.

Ten wspólny wszystkim ludziom i coraz

wicej v/zrastajcy zasób zbiorowego do-

wiadczenia, utrwalony za pomoc kon-
kretnych wyników pracy, jest tym objek-

tywnym duchem spoecznoci historycznej,

który nazywamy kultur w najszerszem

tego sowa znaczeniu. Jaki jest jednak sto-

sunek tej treci zbiorowej do pojedynczych
osobników? W jakim stosunku pozostaje ten

uprzedmiotowiony duch ludzkoci do oso-

bnika indywidualnego.'*

Warto i znaczenie caej kultury ob-

jektywnej polega na tem, e tre jej staje
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si udziaem jednostek w tej kulturze dzia-

ajcych, praktyczna warto bowiem kul-

tury polega na przyswajaniu przez nich jej

treci. Potencjalna wasno zbiorowa musi
przej w stan niejako dynamiczny, sta
si czynnikiem rozwoju jednostek. Jeeli
bowiem pewne wane, przypumy, odkry-

cie zostao przez jakiego badacza dokona-

ne, a nie doszo do wiadomoci ogóu, lub

zostao utrwalone w sposób niezrozumiay,

to, choby tre jego bya najgenjalniejsz,

nie mogc przej do wiadomoci ogóu,
nie bdzie posiadaa adnego znacze-

nia praktycznego, nie stanie si nigdy

istotn wartoci kulturaln.

Jeeli uprzytomniay sobie, jak wiel-

ki zastp umysów ludzkich bierze udzia
w wytwarzaniu wartoci kulturalnych w ci-
gu caego rozwojowego procesu ludzkoci,

jak niejednokrotnie cae ycie poszcze-

gólnych jednostek zostaje powicone pra-

cy w jednym jakim specjalnym kierunku,

w pewnej wycznej dziedzinie, zrozumie-

my, e poszczególna jednostka nie jest

poprostu dzi w monoci zapoznania si
choby powierzchownego z cakowit tre-

ci zbiorowo zdobywanej kultury obje-

ktywnej. Tylko pewna, nieznaczna jej

cz moe sta si udziaem wiado-

115



moci jednostkowych i zyska znaczenie

czynnika rozwojowego.

Tre kultury zbiorowej, obejmujca
duchowo wszystkich ywioów twórczych

i cay historyczny ich rozwój, z natury rze-

czy musi by bogatsza, anieli tre kul-

tury jednostek. Na pocztkowym jakim
stopniu rozwoju kulturalnego, w maem
rodowisku spoecznem cakowity zasób kul-

tury zbiorowej moe by jeszcze przez

jednostk przyswojony.

Stopniowe jednak wzbogacanie si tre-

ci kultury zbiorowej wraz z coraz wicej
postpujcem rozszerzaniem si koa spo-

ecznego prowadzi do tego rozdwojenia,

jakie z jednej strony wyraa si w coraz

wikszem narastaniu i nagromadzaniu zdo-

byczy kulturalnych zbiorowych, z drugiej

za wystpuje w cile ograniczonym za-

sobie wartoci kulturalnych przyswajanych

przez jednostki. Podzia pracy, na którym
opara si caa nasza kultura, sprawi wa-
nie to, e ogólny zasób zdobyczy kultural-

nych móg wzrasta w tym stopniu ze szkod
peni duchowego rozwoju jednostek. Pole

dziaalnoci jednostki stopniowo bowiem
coraz wicej si zacienia. Pomimo wzma-
gajcej si intensywnoci energji fizyko-

psychicznej w zakresie coraz wicej jedno-
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stronnej dziaalnoci, ogólny rozwój du-

chowy jednostki nie postpuje naprzód.

Rozwój wewntrznej caoci duciowej jed-

nostki traci w tym stopniu, w jakim
cakowita jej energja zostaje pochaniana
przez poszczególne i jednostronne zadania
ycia. Podzia pracy, przypieszajc w co-

raz wikszym stopniu narastanie kultury

objektywnej, jednoczenie hamuje rozwój

caoci duchowej jednostek, a wic by-

najmniej nie przyczynia si do pogbie-
nia kultury osobistej.

Twory wasnej myli, wasnych rk na-

szych zaczynaj coraz wicej zyskiwa nad
nami przewag. W taki stan wanie po-

stawia nas dzisiejsza cywilizacja, robic
z nas swych niewolników. Wspóczesny nasz

system kulturalny zmechanizowa i zautoma-
tyzowa cae ycie, zabi w nas wol i od-

powiedzialno, jak czu powinien w so-

bie istotny twórca. ycie, zamiast by prze-

jawem wiadomej woli, stao si ofiar losu,

igraszk przeznaczenia. W ten sposób ca-

a wspóczesna kultura, caa cywilizacja za-

czyna by dla nas prawdziw katastrof.

To, co si w ostatnich czasach syszy o,,prze-

cywilizowaniu", posiada niezaprzeczon su-
szno. Cywilizaja wspóczesna coraz wi-
cej nas przygniata, coraz wicej krpuje,
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zaczynamy czu sj w wiecie, jak nie

u siebie. Indywidualne stanowisko czo-
wieka znika coraz wyraniej. Stajemy si
wszyscy coraz wicej ludmi pewnego typu,

pewnej przecitnoci. VJo\a nasza staje si
zudzeniem, którem niekiedy jeszcze po-

sugujemy si ,,na pokaz". Wmav/iam.y
w siebie, e postpujemy w yciu odpowie-
dnio do naszej woli, do naszych przekona;
w istocie jest to kamstwo, w które sami nie

wierzymy. Czynimy tak lub inaczej je-

dynie dla takich, lub innych wzgldów,
czy to stanowiska, czy klasowego przes-
du, czy wreszcie innych kamstv7 konwen-
cjonalnych, na których ostatecznie upywa
nasze ycie.

Rodzimy si ju jako ludzie pewnej
okrelonej cywilizacji, znajdujemy j ju
zaraz po przyjciu na wiat. Obdarza nas
ona zdobyczami naukov/emi, które wyzy-
skujemy praktycznie w celu uatwienia
sobie ycia, tworzy instytucje prawne i po-

lityczne, zabezpieczajc do pewnego stop-

nia prawa jednostki. W tem bogactwie

zdobyczy Vvre wszystkich dziedzinach, w po-

sugiwaniu si obfitymi rodkami egzysten-

cji, w tem pozornem bezpieczestwie na
polu wszelkiej produkcji i uywania, dziki
pastwowym., spoecznym i moralnym rod-
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kom, przy pomocy których opanowane
zostay pierwotne siy przyrody, — w caej

tej sumie sztucznie wytworzonyci rodków
ycia dopatrujemy si zawsze potgi ja-

kiego czynnika bezosobowego, z którym
nic nas nie wie. Wciodzimy w ycie,

jak w jaki kurytarz, którego forma zgóry

okrela kierunek naszej drogi; idziemy nim,

podziv/iajc czsto jego arciitektur, nie

zdajc sobie sprawy z tego, kto jest jego

budowniczym.
Powiedzielimy ju wyej, e podzia

pracy, przypieszajc w coraz wikszym
stopniu narastanie kultury objektywnej,

w równym stopniu iamuje rozwój duciowej

caoci jednostki. Ciarakterystyczn cecli

naszego systemu kulturalnego staa si
coraz wicej postpujca specjalizacja w ka-

dej dziedzinie twórczoci. I nietylko spe-

cjalizacja taka powoduje jednostronny roz-

wój duciowy jednostek, jest ona równie
typow dla caoci de kulturalnych

ludzkoci. Obejmujc, mianowicie, histo-

rycznie cay proces rozy/ojowy kultury ob-

jektywnej, bez trudnoci zauway si daje,

e denia twórcze caej zbiorowoci spo-

ecznej zwrócone s wycznie prawie w kie-

runku rozv/oju intellektualnego z wyra-
nem pominiciem dziedziny uczucia. . Ca-
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y nasz system kulturalny, caa cywili-

zacja to jedynie wynik wysików dosko-

nalcego si rozumu.
Dla tego te cay sposób ujmowania

rzeczywistoci dowiadczalnej nosi cha-

rakter wycznie intellektualistyczny, dla

tego jedynie obowizujc kategorj sta-

a si kategorj rzeczy, jedyn miar
oceny — miara uytecznoci. I jeeli moe
by wogóle mowa o dziedziczeniu zdolnoci
kulturalnycli w znaczeniu biologicznem, t. j.

o przenoszeniu si zdolnoci duciowyci na
potomstwo, dotyczy to moe jedynie

zdolnoci intellektualnyci. Dziedziny uczu-

cia i woli do dzi dnia le odogiem; spra-

wa kultury w tym kierunku istotnie nie

wykazuje adnycli tendencji postpowyci.
Miar tak pojmowanej kultury oso-

bistej moe by warto ideaów etycznycli

i moralnycli, oraz ici uzasadnienie. Dzisiejszy

czowiek, widzimy to na kadym kroku
nie jest ani na jot moralniejszy, ni np.

czowiek z czasów odrodzenia, lub z czasów
pierwszyci chrzecijan. Przeciv/nie, mo-
naby nawet powiedzie, e z postpem
kultury objektywnej, z nadmiernym i jed-

nostronnym jej rozwojem, wewntrzna war-
to czowieka, warto jego ideaów etycz-

nych obniya si. Pierwotny instynkt
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zwierzcy, bdcy jedynym motywem dzia-

alnoci na pocztkowych stopniach roz-

woju kulturalnego, ujarzmiony zosta co-

prawda przez rozum, lecz tene rozum
i jego zbyt jednostronny rozwój zwróci

wszystkie nieomal usiowania ludzkie wy-
cznie w kierunku egoizmu i uytecznoci,
które stay si jedyn miar oceny, je-

dyn podstaw do dzi dnia obowizujcych
norm etycznych. Jeeli wic prawdziwa,

istotna kultura okrela si wartoci mo-
tywów, jakie czowiek sobie stwarza w ce-

lu uzasadnienia swojej dziaalnoci, to

oczywicie dzi o postpie kultury indy-

widualnej w znaczeniu waciwem nie moe
by mowy. Istotn treci wszelkich mo-
tywów ludzkiej dziaalnoci jest po dzi
dzie interes osobisty, w najlepszym razie

interes gatunku, std te i wszelkie wysiki

ku opanowaniu przyrody s wysikami ro-

zumu, skierowanymi w celu zapewnienia

sobie przewagi nad otoczeniem, std wresz-

cie cay sposób oceniania rzeczywistoci nosi

jedynie charakter poytku, Caa dziaal-

no kulturalna tym spcsobem sprowadza
si w zasadzie do walki o byt, z t od dawnej

rónic, e z czasem zmieniy si same
narzdzia tej v/alki. Pierwotnie bya tern

narzdziem sia fizyczna, przebiego opar-
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ta na instynkcie, dzi coraz wicej staje si
niem rozum. Cay dotychczasowy postp cy-

wilizacji, to w gruncie rzeczy nic innego, jak

stopniowy proces doskonalenia rozumu, ja-

ko narzdziaw walce o byt, w celu zapewnie-

nia czowiekowi coraz wikszej przewagi

nad innymi tworami yjcymi, v/ celu co-

raz wicej celowego i skutecznego zuytko-
wania si przyrody dla celów ludzkich.

Te jednostronne usiowania w kierun-

ku doskonalenia inteliektu wytworzyy w
kocu pewne naogi mylowe, które z cza-

sem posiady dla nas znaczenie dogmatów,

stay si dla nas normami obowizujcemi.
I nietylko powstanie tych norm logicznych,

rozumowych, objani si daje tem sta-

nowiskiem poytku, jakie rozstrzyga przy

ocenie rzeczywisbci. Norm.y etyczne bynaj-

mniej nie w mniejszym stopniu speniaj
rol rodka w walce o byt. One to su
do zapewnienia pewnego porzdku, pe-

wnych warunków egzystencji, one stoj na

stray interesóv/ ogóu i ograniczaj szko-

dliwe dnoci jednostek. Nigdzie znaczenie

przyjtych norm postpowania nie jest tak

ogólnie uznane i zrozumiae jak wanie
w dziedzinie tak zwanej moralnoci.

Zagadnienie wolnoci prawie wycznie
tylko w tym zakresie jest znane i popular-
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ne, cho bez zaprzeczenia, istnieje ono
zarówno w dziedzinie intellektu, jak i w dzie-

dzinie uczucia (estetycznego) ^).

W dziedzinie moralnoci (etyki) naj-

silniej bezwtpienia przeciwstawiaj si so-

bie pogldy koniecznoci przyrodniczej, mu-
su, z jednej strony, powinnoci, opartej na
uznaniu pewnych obowizujcych norm,

pewnych wskaza, z drugiej. Caa warto,
cae znaczenie tych norm polega wanie
na tern, e czowiek czuje si odpowiedzial-

nym za wasne czyny. W tej dziedzinie

kady posiada wiadomo caego syste-

mu przepisów i norm obowizujcych, któ-

rym zadoczyni powinien i od których

jego dziaalno odbiega w mniejszym lub

wikszym stopniu.

Dla szerokiego ogóu najwaniejsz ro-

l odgrywa tu wanie poczucie odpowie-

dzialnoci w najszerszem tego sowa zna-

czeniu. Odpowiedzialno ta znajduje swój

wyraz w caem prawodawstwie, w przeko-

naniach religijnych, wreszcie w autorytecie

opartym na strachu przed kar, jako przed

1) Porównaj: W. Windelband: ,,Ueber Wil-

lensfreiheit" Tubinga, Lipsk 1904.
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skutkiem sprzeciwienia si ustanowione-

mu porzdkowi prawnemu lub boskiemu.

Dla tego te czysto naukowy sposób

patrzenia, wedug którego proces v/oliicaa

dziaalno ludzka odbywaj si na podsta-

wie praw niezmiennych i wanie w taki

sposób, w jaki to w kadym poszczegól-

nym wypadku ma w istocie miejsce, na-

suwa przykre uczucie niezrozumiaej wprost
niesprawiedliwoci, której wyrazem staje

si kara stosowana tam, gdzie mus przy-

rodniczej koniecznoci okrela cliarakter

danego przejawu woli i nadaje kierunek po-

stpowaniu.

Ta przeciwstawno pomidzy norm
powinnoci, a koniecznoci przyrodnicz,
której w dziedzinie moralnoci kady jest

wiadom, istnieje równie i w innyci

dziedzinach, tylko e tam mao kto zdaje

sobie z niej spraw.

Nasze bowiem wyobraenia, przy po-

mocy których poznajemy wiat, jak to

wykazuje psychologja, zarówno jak uczu-

cie pewnoci, które wie si z niemi, sta-

nowi pewien naturalny produkt procesu

psychicznego. Kto szuka prawdy, ten oczy-

wicie musi czu si odpowiedzialnym, za

swoje wyobraenia, ten zdaje sobie z tego
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spraw, e i w tej dziedzinie, w dziedzinie

myli, istniej pewne uznane normy, do

których naley si stosowa, a od których

jego wasny proces mylenia w wikszym
lub mniejszym stopniu si róni. Zatem
i w tej dziedzinie myli stoi z jednej strony

prawda uwarunkowana koniecznoci przy-

rodnicz, z drugiej — wiadomo pewnych
prawide, pewnych norm, które oceniaj
warto tego, co z przyrodnicz konieczno-

ci pomylane zostao.

Podobnie v»^reszcie ma si sprawa i w
dziedzinie estetyki. Sposób, w jaki pow-
staje w nas uczucie odrazy lub skon-
noci do pewnego elementu otaczajcej

nas rzeczywistoci, jest bezsprzecznie uwa-
runkowany pewnemi prawami przyrod-

niczemi, jest z natury faktem przyrod-

niczym. Kto jednak posiada pewien

idea pikna i istnienie jego uznaje,

wie nadto dobrze, i tylko pewne pogldy,
pewne wraenia moe odczuwa, jako pi-
kne, inne za, nawet wywoane naturalnym
porywem, pewn skonnoci, podoba mu
si nie bd; wystpuj tu wic równie
przeciwstawienia si stanów istotnych,

przyrodzonych przyjtym i uznanym nor-

mom.
Dla czowieka o pewnej kulturze ist-
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niej wic, jak widzimy, nie tylko nor-

my etyczne, moralne, ale równie logicz-

ne, estetyczne. Czowiek kulturalny nie

tylko czuje si odpowiedzialnym za akty

swojej woli i dziaalnoci, ale równie
za sposób swego mylenia, za spo-

sób, w jaki v/yraa on swoje stanowisko

uczuciowe do otoczenia, za v/arto swe-

go estetycznego smaku, czowiek taki

tak samo czyni sobie wyrzuty z powodu
jakiego bdu logicznego, którego si do-

puci, jak z powodu wykazania mu braku

dobrego smaku w dziedzinie estetycznej,

lub opieszaoci w dziedzinie moralnej.

Odczuwa on bowiem pewne poczucie obo-

wizku równie dobrze w zakresie swego

chcenia lub dziaania, jak i w dziedzinach

mylenia lub odczuwania estetycznego i

niejednokrotnie z alem i wstydem spo-

strzega niewspówymierno, jaka si po-

wtarza midzy faktami jego ycia, a

uznawanemi przez niego normami obo-

wizku.
Wanie w dziedzinie np. logiki i este-

tyki to uczucie odpowiedzialnoci osobistej

wystpuje w swej formie najczystszej. Tu
bowiem uwydatnia si najbardziej wyra-

nie moliwo zajcia przez czowieka

stanowiska bezinteresownego. W dziedzi-
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nie intellektu, jak i w dziedzinie pikna
wszelka ocena postpowania odbywa si
jedynie na podstawie porównywania war-

toci czynów z uznanemi normami, któ-

rym czowiek zadoczyni powinien, któ-

re uwaa za jedynie miarodajne dla swe-

go postpowania. Za przekroczenie tych

norm uznanych nie czeka czowieka adna
kara prawna, adna groba religijna; z ta-

kiego lub innego zachowania si wzgl-
dem uznanych norm logicznych lub este-

tycznych nie wypywa adna szkoda do-

tkliwa. I z tego wanie wzgldu aden
moe rodek nie jest tak skuteczny i nie

zawiera w sobie tak wielkiego stopnia

prawdopodobiestwa osignicia i wychowa-
nia bezinteresownego sumienia etycznego,

pozbawionego wszelkich wzgldów eude-

monistycznych, jak wanie cige budzenie

zmysu logicznego i poczucia pikna.

Wpyw ksztacenia intellektu i poczucia

estetycznego na etyk opiera si na tem,

e czowiek przyzwyczaja si uznawa pe-

wne normy nie tylko ze wzgldów osobi-

stego poytku lub szkody, jakie dla wy-
pywaj bezporednio z za.stosowania si
do nich, lub z ich lekcewaenia. Przyzwy-

czaja si on do tego, aby postpowanie
swoje uczyni zgodne z uznanemi nor-
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mami przez wzgld na nie same. Ta-

kie przyzwyczajenie przenosi si stopniowo

do dziedziny etyki. Etyka bezinteresowna

wtedy jedynie stanie si moliw, kiedy

motywy dziaalnoci ludzkiej opiera si
bd na przekonaniu wewntrznem, na
odczuwanej potrzebie zadoczynienia pe-

wnym normom.
e takie i w ten sposób utrwalone

normy mog stanowi istotnie podstaw
dziaalnoci ludzkiej, widzimy dzi ju w
dziedzinie intellektu. Znaczenie ich i sia

obowizujca uwydatniaj si bardzo wy-
ranie w caej nauce wspóczesnej, w któ-

rej pewne przyjte i uznane konwencje
zyskay sobie znaczenie praw obowizuj-
cych. Widzimy, e przynajmniej u ludzi,

stojcych pod wzgldem intellektualnym

do wysoko istnieje dzi ju bezwtpie-
nia bezinteresowno w dziedzinie ich usi-

owa naukowych, e nawet naogó bez-

interesowno ta stwierdzi si daje w do-

stosowywaniu caego naszego sposobu my-
lenia do pewnych obowizujcych norm
logicznych.

Co si tyczy sztuki, to jej znaczenie,

jako niezmiernie wanej siy kulturalnej

oddawna ju uznawano. O zbawieniu

ludzkoci przez sztuk mówi Ruskin.
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Schiller w rozwijaniu kultury artystycz-

nej widzia niezawodn drog do podnie-

sienia poziomu etycznego wród ludzi^),

Guyau i Proudhon wskazywali na sztuk,
jako na wany czynnik spoeczny i t. d.

Te lub pokrewne pogldy rónych wybi-

tnych mylicieli lub artystów na sztuk nie

zyskay coprawda dotd uznania powsze-

chnego. Po czci moe dlatego, e do dzi
dnia sztuka powszechnie uchodzi jeszcze

za zbytek, na który mog pozwoli sobie

jedynie ludzie zamoni, niezaleni i maj-
cy wiele czasu; wród tych za przewanie
powanego stosunku do sztuki nie byo
nigdy. Po czci moe i dlatego, e zna-

czenie sztuki jako rodka kulturalnego

byo przez jej proroków przeceniane.

Miaa ona wedug niektórych z nich by
jedyn i wyczn drog, majc prowadzi
ludzko wzwy, wedug innych niejedno-

krotnie uznawana bya nawet sama jako

cel.

Tymczasem zarówno jednostronny in-

tellektualizm, jak jednostronny estetyzm,

czy to stosowane oddzielnie, czy nawet

^) Porównaj jego wiersz ,,Artyci", równie
jego ,,Briefe iiber die asthetische Erziehung".

Zagadnienia Kultury — 9 _
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dziaajc wspólnie, nie s v/ monoci wytwo-
rzy typu czov/ieka prav/dziwej kultury,

typu czowieka ,,caego". Gbie najszczyt-

niejszycli myli lub najsubtelniejsze kon-

templacje artystyczne nie posiadaj nigdy

siy twórczej, o ile nie znajd odpowiednie-

go dla siebie wyrazu w samem yciu, o ile

nie stan si same yciem, rzeczywisto-

ci. Nieodzowna jest wic synteza, któ-

ra byaby zdolna te niejako elementarne,

podstav/owe, niezalene od siebie wartoci
intellektu i poczucia estetycznego przeisto-

czy na warto istotnie yciow. Synte-

za taka dokonana, by moe jedynie na
drodze czynu.

,, Jedynie syntetycznem — mówi Mic-

kiewicz — jest dziaanie". Na drodze tej

wanie syntezy spotykaj si dzi wszyst-

kie nieomal wspóczesne usiowania twórczej

myli ludzkiej.

Ciekaw i wart poznania jest ksi-
ka Leopolda Zieglera p. t. ,, Istota kultu-

ry".^) Stanov/isko filozoficzne Zieglera

wyv/odzi si od Schellingai Edw. Hartma-
na i dlatego ksik jego cechuje ton ro-

mantyczny, na jaki jest nastrojona. Za-

^) „Das Wesen der Kultur", Lipsk, 1903.
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suguje ona jednak na pewn uwag z te-

go wzgldu, e zawarta w niej teorja

estetyczna nie nosi charakteru wyczno-
ci i posiada swój wyraz oryginalny. Sta-

nowisko estetyczne wzgldem otoczenia

nie jest dla Zieglera, celem samo przez si.

Jest to tylko droga, ale droga nieodzowna,
na której moliwe jest pokonanie jed-

nostronnego, cz5''sto praktycznego sposo-

bu pojmowania rzeczywistoci. Jest ono dla
pomostem, czcym niejako konieczno
przyrodnicz z t wolnoci, jak wytwo-
rzy jest zdolna prawdziwa kultura. W je-

dnem miejscu swojej ksiki powiada wy-
ranie: ,, Ostatecznym celem kultury nie

jest sztuka, ale wolno, pojta jako etyczne

samookrelenie czov/ieka' . Wspólnym mia-

nownikiem niejako, do którego jedynie

dadz si sprowadzi te tak na pozór

rónorodne i przeciwstawne sobie dzie-

dziny: ,,konieczno" i ,,wolno", ro-

zumku i uczucia jest dziaanie, wiadomy
czyn.

Dzi najwaniejsz filozofj staje si,, fi-

lozofja pracy".') ,,Wspówymierno wia-

^) Porównaj: Dr. O. Braun: ,,Grundriss ei-

ner Philosophie des Schaffens ais Kulturfphilo-
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ta i pracy jest, jak mówi Brzozowski,

istotnie podstaw ostateczn, po za któr
niema dla nas ju waciwie gruntu".^)

Istotn treci ycia czowieka musi
by jego dziaanie, jego spoeczno-narodo-
wy czyn. Jednostronno kultury intel-

lektualnej, czy estetycznej wytwarza w naj-

lepszym razie prometeizm, czsto ,,gór-

ny" i ,,chiriurny", ale nie jest w monoci
tworzy ycia, którego pojcie jest znacznie

gbsze od pojcia myliciela lub artysty.

Jedynie W dziaaniu czowiek styka si
z rzeczywistoci i tym sposobem ,, two-

rzy" ycie. Prawdziwa kultura nie jest

adnym ,,stanem", adnem ,,status quo",

lecz bezustannem deniem, czynno-
ci, przejav/iajc si w cigem wspó-
dziaaniu wszystkich dla wszystkici. Jest

ona zjawiskiem zbiorowem, objawem spo-

eczno-narodowym. W Polsce szczególniej

zamao si o tem pamita.
wiadomo potrzeby skupionego czy-

nu narodowego jest u nas cigle jeszcze bar-

dzo saba. Charakterystycznem niemal sta-

sophie". Lipsk, 1912. równie: Jos. Petzoldt:

,,Einfuhrung in die Philosophie der reinen Er-
fahrung", Lipsk—1904. T. IL, str. 204—205.

') „Idee", str. 194.
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a si, niestety, rozdwojenie midzy isto-

tnym interesem narodowym a pryv/atnym
stanem posiadania. Stan taki musi by
przezwyciony. Musi zrodzi si nowy
typ Polaka, który -prc^z-^-d^-w^-zy-s t-

k i e m, jak mówi Mickiewicz, ,,musi si
uczu synem swego narodu", który zro-

zumie wreszcie to, co mówi ten aposto
czynu narodowego: ,,Wstaa z martwycli

ojczyzna wasza i jest poród was. Nie

szukajcie jej na niebie, ani na ziemi, za-

pytajcie was samych, gdzie jest, zejdcie
do gbi duszy waszej, natcie^ ducia
wewntrzn prac, — a ujrzy-

cie j".
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VI. Zagadnienia spoeczne.

Postp ludzko' — to historja sta-

wania si czowieka w jego przyrodzonem
deniu ku wolnoci. Na pocztkowych
szczeblach rozwoju denie to nosi chara-

kter zbiorowy i nieuwiadomiony: wyst-
puje ono pocztkowo jako objaw przysto-

sowania si gatunku do warunków zewn-
trznych (otoczenia), nieco póniej, na dal-

szej drodze rozwoju, przejawia si w sto-

pniowem opanowaniu wiata zewntrzne-
go, któremu pragnie nada formy od-

powiadajce celom czowieka
Na tym stopniu poczyna si ju dzia-

alno wicej wiadoma i wiadomo ta

tworzy pierwsze podwaliny kultury.

Caa ta dziaalno pocztkowa jest

objawem zbiorowym, jednostka nie odgry-

wa tu adnej prawie roli, nie posiada pra-
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wie adnego znaczenia; musi ona bezwzgl-
dnie podporzdkowywa siebie interesom

i woli ogóu. "W pocztkowych, nawpó
wiadomych okresach ludzkiej dziaalno-

ci i twórczoci spoecznej wystpuj ju
pocztki indywidualizacji. Zaczyna si ona
z chwil podziau pracy. Podzia pracy

w dalszym rozwoju prowadzi do wytwarza-
nia pewnych wyranych rónic indywidual-

nych, pewnych odrbnoci, tkwicych w cha-

rakterze rónorodnych grup spoecznych,

przeciwstaw^iajcych swoje odrbne in-

teresy takim samym interesom innych

grup. Powstaje, jednem sowem, indywi-

dualizacja grup spoecznych, czyli klas.

Indywidualizm taki niebawem przechodzi

w egoizm klas panujcych, które, ujwszy w
swoje rce dobra materjalne, zaczynaj
tworzy wadz i prawa, odpowiadajce
i zabezpieczajce im przewag spoeczn
nad reszt spoeczestwa. Klasy te wreszcie

w ten sam sposób tworz prawa moralne

i religijne. Z tego punktu widzenia*zarówno

religja jak moralno nosz charakter in-

dywidualny ich twórców, a dla ogóu
staj si wartociami poniekd przy-

musowemi.
Od wieków utrzymay si i zakorzeniy

pojcia pewnych praw narzuconych, pe-
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wnych nakazóv/ obowizujcych, których

pochodzenie niejednokrotnie ginie w
mrokach dziejóv/, których podstaw je-

dnak byy zawsze nie potrzeby ogóu, lecz

interesy pewnych panujcych grup spo-

ecznych. Takie nakazy obowizujce
przeszy w pewien naóg mylowy, stay
si czem jakby nadanem z góry i niewia-
domie w kocu uznane zostay przez ogó
za jedynie wartociowe. Wprawdzie ju
chrystjanizm by donios i energiczn pró-

b wyzwolenia jednostki, czowieka z pod
ucisku zalenoci fizycznej, prób stwo-

rzenia czowieka wolnego duchowo; w r-
kach jednak rónorodnych organizacji ko-

cielnych idea przewodnia caej nauki Chry-

stusa ulega skaeniu i chrystjanizm sta
si w kocu tylko jeszcze jedn wicej
broni w rku klas panujcych, jeszcze

jedn wicej wartoci przymusow (reli-

gia) •

Caa organizacja spoeczestw nowo-
czesnych oparta jest na stosowaniu takich

wartoci przymusowych: etyki, prawa spo-

ecznego i t. p. Naogi mylowe stay si
poprostu drug natur. Wyrobio si po-

jcie pewnych nakazów obowizujcych, pe-

wnych absolutów, którym podporzdko-
wywa si bezwzgldnie naley. Abso-
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lutami takimi byli dawniej cezarowie rzym-

scy, Bóg osobowy; w nowszych czasach

rozum, prawa naukowe, moralne i t. p.

Pojcie te stay si kategorjami, którem.i

czowiek przyzwyczai si myle i ocenia
ca rzeczywisto. Tak kategorj najo-

gólniejsz jest pojcie autorytetu.

Autorytet nosi na sobie pewne pi-
tno przymusu. Zawiera on w sobie wy-
obraenie podporzdkowania si ogóu, lub

duej jego czci wadzy fizycznej czy mo-
ralnej mniejszoci, lub pewnych uprzyv/ilejo-

wanych jednostek. Przekonanie to, niezupe-

nie zreszt suszne, pochodzi std, e isto-

tnie w obecnym stanie kultury autorytet

nosi wyrane cechy przymusowoci. Nie

jest to bynajmniej jednak istot jego, nie

dowodzi to, aby przymusowo bya nie-

odzown cech, okrelajc sam istot

autorytetu.

Gdyby tak by miao w rzeczywisto-

ci, gdyby pojcie autorytetu byo cile
zwizane z pojciem przymusowoci na-

rzuconej zzewntrz, autorytet mógby by
susznie uwaany za przeciwstawienie

wszelkim dnociom! indywidualistycznym,
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za czynnik, tamujcy wszelki rozwój je-

dnostki, za rodek jedynie przemocy, zdo-

bywajcy sobie racj bytu nie na zasa-

dzie ogólnie uznanej wartoci, lecz jedynie

przez przymus silniejszego nad sabszym.
Takie pojcie autorytetu odpowiada

na pocztkowych szczeblach rozwoju spo-

ecznego istotnemu stanowi rzeczy. Czo-
wiek pierwotny, organizujc si, wytwo-
rzy przedewszystkiem autorytet przemocy,

oparty na strachu.
-* Porzucajc pierwotny stan bezadu

i chaosu spoecznego, czowiek dla wpro-

wadzenia adu i porzdku tworzy pierwsze

podstawy wspóycia zbiorov/ego — au-

torytety. Kade harmonijne wspóycie
i planowe wspódziaanie ludzkie wymaga
nieodzownego warunku uznania pewnych
form wzajemnej zalenoci, opartej na pod-

stawach przystosowania si jednych ludzi

do drugich, na pewnej v>7zajemnej wymianie
usug. Przystosowywanie to pocztkowo
nosi charakter bezwzgldnego przymusu.

Moliwo kolizji, wynikajcych ze sfery

dziaania pojedynczych osobników, jest za-

wsze takrónorodnai takrozlega, e osobniki

te, kierujc si pocztkowo wycznie in-

stynktami natury pierwotnej, wzajemnieby
si zniszczyy, gdyby w ostatniej chwili
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nie powstrzyma ich strach, wzgld na pe-

wien autorytet. Autorytet taki, w formie

swej barbarzyski, jest pocztkowo ujarz-

micielem instynktów zwierzcych. Sto-

pniowo staje si on wychowawc ludzkoci,

wytwarzajc w niej poczucie potrzeby prze-

ciwdziaania nie za pomoc przewagi fizy-

cznej, lecz uznania motywów ograni-

czenia i sprzecznoci. Przez powstanie au-

torytetów, jako instancji regulujcych, po-

rzdkujcych, które wpywaj na opano-

wanie rozkieznanych instynktów pierwo-

tnych i wyrównanie ich sprzecznoci, mo-
liwem stao si przejcie ludzkoci ze sta-

nu barbarzystwa na drog planowego i

twórczego postpu kulturalnego.

Twórcami takich instancji porzdkuj-
cych byli na progu ludzkiej kultury ty-

rani i despoci. Aeby bowiem ujarzmi
dzikie zwierz, jakim by czowiek pierwo-

tny, potrzeba byo rodka ostrego i nama-
calnego — bata; autorytetem pierwotnym

by strach przed bólem fizycznym. ,,Ro-

"^dzaj siy, który wywouje strach, sta si
przedewszystkiem pojciem boskiem; std
bierze pocztek wszelki autorytet " — mó-
wi Nietzsche.

Stosownie do postpu ludzkoci zmie-

niaj si formy autorytetu. Nastpn for-
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m na drodze rozwoju kulturalnego jest

wiara, na wyszym jeszcze — prze-
konania osobiste.
W pocztkowym okresie kultury auto-

rytet jest poprostu koniecznoci przyro-

dnicz, w nastpnym okresie, którego wyra-
zem by byt feodalny, jest wiara, goszona
przez koció, pastwo, na najwyszym
wreszcie — autorytetem takim staje si
konieczno rozumowo-etyczna, której pod-

staw jest iistorja i filozofja.

W stanie barbarzystwa instynkt sa-

mozachowawczy i instynkt zachowania
gatunku tworz autorytet oparty na stra-

chu. Wstanie przewaajcej kultury ducho-

wej historja i filozofja wytwarzaj przeko-

nanie, e w interesie samozachowania
narodowego winnimy tworzy i podporzd-
kowywa si pewnym autorytetom (or-

ganizacjom), jeeli nie chcemy uledz ni-

welujcemu wpywowi rozczonkowania, lub

nie chcemy by pochonici przez kultu-

r innego narodu.

Nie znaczy to oczywicie, aby powyej
przeprowadzony podzia na pewne okresy

mia by rozumiany absolutnie, aby istnie-

nie jednego autorytetu obok innego w pe-

wnym okresie historycznym i na pewnym
poziomie kulturalnym byo niemoliwe.
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Niema spoeczestwa, czy narodu, które-

go wszystkie warstwy przedstawiayby

jeden poziom kulturalny, cho poda-
ne jest, aby rónice te nie byy zbyt wiel-

kie, aby ilo przedstawicieli najwy-
szego poziomu kulturalnego nie staa w ra-

cej sprzecznoci do pozostaych warstw,

stojcych na niszym stopniu kultury (jak

to np. ma miejsce u nas w Polsce).

Forma uznawanego w danym okresie

historycznym, i w danem spoeczestwie
autorytetu powinna zawsze odpowiada sto-

pniov/i jego rozwoju kulturalnego i by
niejako wyrazem jego de i celów y-
ciov/ych. Wtedy autorytet staje si pra-

wdziwym czynnikiem twórczoci narodowej

i dalszego rozwoju kulturalnego. Moe on

by jednak atwo ich zaprzeczeniem, czyn-

nikiem, hamujcym wszelki postp i roz-

wój, skoro nie jest odbiciem istotnych

potrzeb narodowych i spoecznych, jeli

nie wychodzi z samego spoeczestwa, dla

którego ma posiada znaczenie obowizu-
jce, lecz wystpuje jako forma narzuconej

przymusowoci w charakterze organizacji

pastwowych, kocielnych lub klasowych;

gorzej jeszcze gdy bierze pocztek z ona
kultury obcej, niszej i przemoc chce

posi znaczenie obowizujce dla spoe-
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czestwa o wyszej organizacji duchowej.

W tych warunkach autorytet nie tylkvi

ju traci swoje znaczenie kulturalne, ale

staje si równoznacznikiem ucisku i gwa-
tu, przeciwko którym jednostki, grupy
spoeczne, lub cae narody powstaj do

walki na mier i ycie.

Wszelkie rewolucje nie s konieczno-

ciamJ historycznemi, lecz jedynie w ka-

dym pojedynczym wypadku s stwierdze-

niem kategorycznego przeciwstawienia si
narzuconym formom przymusowoci, ja-

kiemi z tych lub innych powodów staraj
si by organizacje pastwowe, czy spo-

eczne, nie majce racji bytu w danem spo-

eczestwie, z chwil, kiedy spoeczestwo
to, sta,nwszy na wyszym stopniu wia-
domoci kulturalnej, domaga si takiej for-

my autorytetu, jaka odpowiadaaby jego

waciwemu i istotnemiu poziomowi intel-

lektualnemu i etycznemu.

Caa te wina nieszcz, jakie spro-

wadzaj rewolucje, spada zawsze na te

sfery lub organizacje spoeczne, którym
powierzone jest przewodnictwo i opieka

nad spoeczestwem, a które, bd nie

trzymajc rki na pulsie ycia spoeczno-
narodowego, bd ze wzgldów pobocz-

nych, nie staraj si zapobiedz gwato-
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wnym i burzcym wybuchom woli narodo-

wo-spoecznej przy pomocy odpowiednich
i we waciwym czasie przeprowadzonych
reform.

W sferze polityki i ycia spoecznego nie-

zaspokojenie dojrzaych potrzeb wikszoci
prowadzi do anarchizmu i rewolucji so-

cjalnych. W sferze ducha jarzmionego

w dogmatyzmie rónych „prawd bezwzgl-
dnych" wytwarza si skrajny idywidua-

lizm i anarchizm ducha, jakiego przykady
mamy w Nietzschem i Stirnerze. Idea

wolnoci przechodzi atwo z jednej strony

w sw karykatur—anarchizm; z drugiej

strony idea równoci znajduje swój v/yraz

karykaturalny w komunizmie.
Naturalnym regulatorem spoecznym,

równowacym takie jednostronnoci, sta-

je si dobrze pojta i odpowiednio do po-

trzeb ycia dostosowana forma autorytetu

pastwowego i spoecznego, forma wy-
rastajca z potrzeby istotnej danego ro-
dowiska ludzkiego.

Jako jeden z najbardziej pewnych
dowodów potrzeby naturalnej autorytetu,

dla zapewnienia pomylnego rozwoju ludz-

ko<:ici, moe suy jego faktyczne istnienie.
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jakie daje si skonstatowa na caej do-

tychczasowej drodze historycznego two-

rzenia si ku tury.

aden naród, o i]^, sdzi mona na

podstawie historji, bez takiego lub innego

autorytetu oby si nie móg. To samo
równie daje si stwierdzi nawet w sto-

sunku do organizacji, zrzesze, których

ide przewodni jest anarchja. Nawet or-

ganizacja, dca do czynnego zaprzecze-

nia istniejcego porzdku spoeczno-pa-
stwowego, — anarchizm oby si nie

moe bez przywódców, którzy niejednokro-

tnie posiadaj wadz absolutn, s pa-

nami ycia i mierci swych wyznawców.

Ju z chwil powstania pierwotnych

form spoecznych czowiek posugiwa si
organizacjamijopartemi na powadze i wa-
dzy autorytetu. Nadugo jeszcze zanim

zacz on mylowo zdawa sobie spraw
z potrzeby podporzdkowania si pe-

wnym autorytetom, tworzy ju sobie po-

wagi bogów, wodzów, królów, organizacji

prawa, urzdze spoecznych. W caym
rozwoju ludzkoci widzimy, e z czasem

zmienia si tylko forma, obowizujcych
w danym czasie autorytetów; widzimy wic
w wieku XV przewag autorytetu kociel-

nego, w wieku XVII monarchicznego,
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w XVIII pastwowego, wreszcie w w.

XIX narodowego.

Jest to bezwtpienia jeden ze spo-

sobów naturalnego dostosowania si ga-

tunku ludzkiego do otoczenia, e w do-

brze zrozumianym interesie wasnym czo-

wiek podporzdkowuje si woli obcej. In-

stynkt ten rozwinity jest w nas tak sil-

nie, e, jakemy ju to wyej zaznaczyli,

nawet zrzeszenia, których dziaalno d-
y do obalenia wszelkiego porzdku, na
tyme porzdku, na organizacji opiera
si musz,

Spinoza, prócz wielu zreszt innyci

mylicieli (Thukydides, Macchiavelli, Bo-

din, Hobbes), w dzieach swoich ^) specjal-

n uwag powici temu zagadnieniu i

stworzy dla podstawy filozoficzne. Mó-
wic w rozdz. 1 6 swego Traktatu teologicz-

no-politycznego o autorytecie, pisze: ,,Wa-
dza wysza (autorytet) musi we wasnym
interesie i aby utrzyma swoje panowanie,

stara si o pomylno ogóu i we wszyst-

kiem rzdzi si rozumem". ,, Poddanym jest

^) Spinoza w dwóch swych dzieach zajmuje

si tem zagadnieniem w ,, Traktacie teologiczno-

politycznym" i w ,,Traktacie politycznym" nie-

dokoczonym z powodu mierci.
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ten, kto na rozkaz wadzy wyszej spe-

nia to, co jest poyteczne dla spoeczno-

ci, a wic i dla niego samego". Prawo
spoeczne, jako wyraz woli ogóu, zapewnia

korzyci jednostce. Korzyci te okupuje ona

ze swej strony koniecznoci podporzd-
kowania si woli spoecznej. Jednostka

staje si ,,
poddanym" woli ogóu, stano-

wicej prawo. Nie znaczy to jednak, e
poddani, bdc posusznymi prawu, sta-

j si niewolnikami. ,, Postpowanie sto-

sownie do nakazu, t. j. posuszestwo —
powiada Spinoza — ogranicza do pewne-

go stopnia wolno, lecz nie czyni czowieka
niewolnikiem; niewolnikiem staje si czo-

wiek przez cel nakazanego postpowania.

Jeeli celem postpowania nie jest poytek
dziaajcego, lecz wycznie nakazujcego,

wtedy dziaajcy jest niewolnikiem i sta-

je si dla siebie niepoytecznym". Tutaj

wyraa si u Spinozy pewne cise okre-

lenie granicy owego podporzdkowania
si. Przestpienie tej granicy (korzy na-

kazujcego, a nie dziaajcego) prowadzi

do zaprzeczenia wolnoci osobistej.

,,W Rzeczypospolitej, mówi dalej,

gdzie szczcie caego narodu, nie za naka-

zujcej jednostki, jest najwyszem pra-

wem, ten, kto jest posuszny temu pra-

147



wu, nie jest dla siebie niepoytecznym nie-

wolnikiem, ale poddanym (ob37watelem)".

Szczcie caego narodu, jego v/ola jest

wic dla Spinozy tern najwyszem prawem,
wola oparta nie na instynktach i namitno-
ciach, lecz na prawie rozumu. Autorytet
musi posiada nietylko zdolno tworzenia

praw i przepisów dla wspóycia ludzi, lecz

powinien posiada równie moc nadawania
prawom tym charakteru i znaczenia, bez-

wzgldnie dla wszystkich obowizujcego.
Taka spoeczno jedynie, która zdolna

jest utrzyma si i rozwija na mocy praw,

bezwzgldnie wszystkich obowizujcych,
nazywa si pastwem, a ci, których prawo
to popiera, s obywatelami.

W tem uzasadnieniu autorytetu przez

Spinoz wyraa si jego utylitarna ten-

dencja etyczna. Wszystkie uzasadnienia

wypywaj u niego z potrzeby celowej,

wszystkie mierzy on stopniem uyte-
cznoci.

Taki rozumowo-utylitarny punkt wi-

dzenia nie jest bynajmniej v/yrazem naj-

wyszych de kulturalnych. Najwy-
sz form autorytetu nie jest bowiem po-

suszestwo dla jakiego okrelonego ce-

lu, dla poytku, lecz posuszestwo, wy-
pywajce z wewntrznego przekonania.
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Pozostaje to w cisym zwizku ze stopniem
kulturalnego rozwoju, e do dzi dnia je-

szcze powszechnie formy autorytetów no-

sz charakter narzucony, e opieraj si
bd na strachu przed kar, bd nosz
charakter przymusowoci uczuciowej, jak

wiara religijna, suggestja mas i t. p.

Najwysz form autorytetu jest bez-

wtpienia uzasadnienie go, wypywajce
z wewntrznego poczucia koniecznoci po-

rzdku, z gbokiego przey/iadczenia o

jego znaczeniu kulturalnem. Wtedy jest

on nie potrzeb z musu, z wyrachowania,
lub bezkrytycznego uwielbienia, lecz jest

poprostu koniecznoci logiczn, potrzeb
mylow. W znaczeniu prav/dziwie kul-

tura^lnem podporzdkowanie si danemu
autorytetowi powinno by równoznaczne
niejako z wymian obopólnego zaufa,nia.

Posuszestwo, na jakie zdobywa si czo-
wiek prawdziwie kulturalny, opiera si
nie na bojani przed kar doczesn lub

pozagrobow, nie na wyrachowaniu egoi-

stycznem, ale jedynie na tem wewntrznem
przekonaniu, e autorytet i kultura to

dwa czynniki wzajemnie si dopeniajce,
e one razem wzite stanowi o pra-

wdziwym postpie kulturalnym ludzko-

ci.
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Wypada zastanowi si jeszcze nad

tern, jakie s granice, w których wadza
autorytetu, zachowujc swoje znaczenie

kulturalne, nie ogranicza tej wolnoci, do

jakiej kada jednostka spoeczna ma pra-

wo niezaprzeczone. Z chwil bowiem gdy

autorytet wyrasta do rozmiarów jakiej

wadzy nieograniczonej i wkracza w dzie-

dzin czysto osobistych podstaw rozwoju

indywidualnego, przestaje spenia swo-

j funkcj kulturaln i staje si czyn-

nikiem dla kultury szkodliwym. Historja

dostarcza mnóstwa przykadów tego ro-

dzaju, z których wida, jak brak rozumnego
ograniczenia wadzy autorytetu w sto-

sunku naprzykad do prywatnego ycia
jednostek prowadzi spoeczestwo do zwy-

rodnienia i kulturalnie cofa je; lub

te jak przeywajce si i niedorose do

potrzeb czasu formy autorytetu si bez-

rozumnego automatyzmu organów lub in-

stytucji spoecznych ci na duszy naro-

du, hamujc rozwój jego energji yciowej.

Odstraszajce przykady tego rodzaju da-

j nam: w staroytnoci Egipt, w rednio-

wieczu Bizancjum, w czasach nowoy-
tnych Hiszpanja.

Uznanie autorytetu, jako wyrazu woli

spoecznej, opartej na przekonaniu we-
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wntrznem, pojedynczych jednostek, sa-

mo przez si okrela fakt, e jednostka ma
prawo niezaprzeczone do samostanowienia

o swoim rozwoju duchowo-kulturalnym, e
musi by wolna psychicznie, aby moga
rozwija si swobodnie. Rozwój indywidual-

noci jednostkowych jest warunkiem pod-

stawowym rozwoju narodowo-kulturalne-

go; wytwarza on t rónorodno psychi-

czn, która jest nieodzowna, jako czynnik

wzajemnie si rónicujcych, wzajemnie si
uzupeniajcych motywów w sferze spoe-
czno-narodowej twórczoci kulturalnej. Z te-

go nieskoczonego zróniczkowania na-

szych motywów wewntrznych, opartych

na bogactwie wyobraeniowym naszej

wiadomoci, powstaje caa rónorodno
dziaalnoci yciowej.

Podzia pracy, który w pierwotnych
okresach ludzkiego wspóycia wytworzy
specjalizacj pracy fizycznej, staje si na
wyszym stopniu kultury momentem róni-
cujcym równie charakter psychiczny je-

dnostek. Lecz im wicej posuwa si ta

indywidualizacja duchowa, tem bardziej

zaczyna uwydatnia si konflikt spoecz-

ny, jaki zachodzi musi z natury rzeczy

pomidzy indywidualizmem, a uniwersali-

zmem, pomidzy anarchizmem, a komuni-

151



zmem, pomidzy ide bezwzgldnej wolno-

ci, a ide równoci.
Spoeczne zagadnienie czasów nowszych

polega na rozwizaniu syntezy Marx —
Nietzsche. Usiowania w tym kierunku sta-

nowi istotnie tre caej wspóczesnej my-
li europejskiej. Stosunek czov/ieka do

otoczenia, jednostki do spoeczestwa sta-

je si coraz ba.r dziej zagadnieniem pier-

wszorzdnem. Wszechwiat przestaje by je-

dynym przedmiotem bada filozoficznych.

Coraz mniej palc jest potrzeba '.wyjanie-

nia sobie istoty bytu, coraz wiksz wag
i znaczenie zyskuj zagadnienia etyczne.

Czov/iek nowoczesny wymaga od filozofji

wyjanie, dotyczcych nie tyle wiata
fizycznego, czy psychicznego, jako takich,

ale przedewszystkiem domaga si od niej

uwiadomienia mu form stosunkowoci,
warunkujcej harmonijne i twórcze v/spó-

dziaanie, wskazania mu sposobów do
pozyskania pev/nej równowagi pomidzy
deniami jednostki i zbiorowoci.

Zagadnienia, jakie stawia samo ycie, do-

magaj si wiadomego ich uzasadnienia,

wysuwaj si one dzi na pierwszy plan

wszystkich usiowa ludzkiej myli. Wiek
dwudziesty staje pod znakiem rodzcej
si filozofji spoecznej.

^52



Zastosowanie metody naukowej do ba-

da nad zjawiskami spoecznemi stanowi

niewtpliwie najwiksz zasug Marxa.
Fakt ten uwaa mona bezwtpienia nie-

jako za kamie wgielny, pooony pod
budow nauki spoecznej.

Zapomina jednak nie mona, e ów-
czesny pogld na nauk i uznawana bez-

wzgldno jej prawd, przeniesiona yw-
cem i zastosowana w dziedzinie wysoce
skomplikowanych zjawisk ludzkiego wspó-
ycia, doprowadziy Marxa i jego nastp-
ców do dogmatyzmu, nie tylko tamuj-
cego dalszy normalny rozwój goszonej

przez nich nauki, ale wykluczajcego mo-
no jakiej kolv/iek krytyki i dostosowywa-
nia z biegiem czasu ich teorji do istotnych

v/ymaga ycia.

Zwolennicy rVia,rxa w zalepieniu par-

tyjnem i ograniczonoci uwaaj nauk je-

go za co, co stoi wyej ponad wszelk kry-

tyk i zasadniczo przecz moliwoci jej

rozwoju. Pani Róa Luxemburg nieda-

wno jeszcze na jednym ze zjazdów socjali-

stycznych owiadczya wyrcnie, e do

czasu urzeczywistnienia ustroju socjalisty-

cznego marxici nie powinni uczyni
ani ,,jednego kroku naprzód po za Mar-
xa".
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Wbrew takim autokratycznym naka-

zom partji nauka zrobia jednak krok na-

przód, i to duy: ewolucjonizm jest bowiem
w dziedzinie ducha zarówno objawem na-

turalnym, jak i w wiecie przyrody. Z chwi-

l gdy krytycyzm naukowy obali podsta-

wy racjonalizmu, niewzruszona dotd o-

poka konserwatyzmu marxistów sama sta-

a si ródem, z którego powsta wiey
prd myli spoecznej. Odtd nie moga
ju wystarczy równowaga bezwadu my-
lowego i upatrywana stao stosunków
yciowych, lecz zmienno, cigy ruch

stay si pojciami zasadniczemi.

Jeden z przywódców socjaldemokracji

niemieckiej, Bernstein, ku wielkiemu o-

burzeniu swoich dawnych przyjació, po-

wiedzia, e ,, ostateczny cel jest niczem,

ruch spoeczny—wszystkiem".

Rozam, spowodowany wród teore-

tyków socjalistycznych w Niemczech, by
tylko skutkiem zastosowania metody kry-

tycznej w dziedzinie ,,objawie" Marxa,
posiadajcych dotd wród ich zwolenni-

ków charakter prawd ewangelicznych,

oczywicie, e krytyka taka spotkaa si
z ich strony z najwikszem oburzeniem
i dzi jeszcze jest przedmiotem najskraj-
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niejszych napaci, co daje wyrane wia-
dectwo o niezdolnoci ich umysów do
bezstronnego i rzeczowego traktowania
sprawy i staje si wprost symptomatem nie-

mocy, której wiadomo tak ich boli.

Jednym z waniejszych powodów ta-

kiego skrajnego konserwatyzmu i zale-
pienia partyjnego by w Niemczech do nie-

dawna brak prawdziwie naukowej kryty-

ki w zakresie zagadnie spoecznych, jej

sucho i jaowo, o jakich mówi ju Bene-

dykt Croce. ^) Krytyka niemiecka bowiem,
zamiast stara si przenikn do istoty

myli Marxa i zaoenia jego oraz wywody
podda krytyce rzeczowej, usiowaa z for-

malnej strony wykaza nieoryginalno sa-

mych pomysów Marxa i w ten sposób

jakoby obali znaczenie jego autorytetu.^)

To zreszt wszystko, co w latach om-
dziesitych pisano w Niemczech o Marxie
i jego teorji, nosio niby to charakter kry-

tyki naukowej, w rzeczywistoci jednak
byo albo bezwzgldnem zwalczaniem tej

^) Benedetto Croce: ,,Materialisme histori-

que et reconomie marxiste", 1895.

2) Porównaj np. Anton Menger: ,,Das recht

auf den vollen Arbeitsertrag", Stuttgardt, 1891.
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nauki przez oficjalnych przedstawicieli ka-

tedr uniwersyteckich, lub te uznawane
byo przez stronników Marxa z góry za

co nieomylnego.

Dopiero w latach dziewidziesitych
ubiegego stulecia zauway si daje ruch

v/ kierunku prawdziwej krytyki naukowej,
która w istocie staje si coraz wicej nie-

zalena i dy do prawdziwego wnikni-
cia w zasadnicz myl Marxa.

Z wybitniejszych autorów niemieckich

dzie krytycznych tego rodzaju wymieni
naley przedewszystkiem J. Wolfa, ^) wy-
stpujcego krytycznie przeciw samemu sy-

stematowi Marxa; wystpienie to stao si
powodem krytycznych sporów w tej

dziedzinie i niemao przyczynio si do

wszechstronnego owietlenia caego zaga-

dnienia, dajc dalszy powód do wyczerpu-
jcych bada teoretycznych. W r. 1895
ogasza równie swe prace Werner Som-
bart, 2) w r. 1896 Rudolf Stammler ^)

^) J. Wolf: ,,System der Socialpolitik", 1892.

2) „Socialismus und sociale Bewegung im
XIX J. H. Jena 1905.

^) ,,Wirtschaft und Recht nach der mater-
ialistischen Geschitsauffassung".
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i V. Bohm-Bawerk "'), w r. 1897 profe-

sor szwajcarski Stein y/ydaje swoj ,,So-

cialphilosophie", która godzi w spoeczno-
etyczne podstawy marxizrnu, v/ r. 1899 P.

Weisengriin pisze ,,Das Ende des Marxi-

smus", a Bernstein wydaje swoje gone
dzieo p. t. ,,Die Yoraussetzungen des So-

zialismus und die Aufgaben der Social-

demokratie". Nakoniec prawie jednoczenie
ukazuje si znakomite dzieo krytyczne

prof. Tli. G. Masaryk'a ,,Die piilosopii-

sclien und sociologischien Grundiagen des

Marxismus, Studien zur socialen Frage".

We Francji przedstawicielem kryty-

cznego kierunku w socyalizmie jest Je-

rzy Sorel, umys niepowszedni, którego

znaczenie siga daleko po za granice jakiej
polemiki partyjnej, a bogata dziaalno
pisarska, u nas dotd mao znana, posiada

znaczenie ogólno-kulturalne. ^) W Polsce

przedstawicielem kierunku krytycznego we
wspóczesnej filozofji spoecznej jest Tytus
Filipowicz, autor cennych bardzo ,,Marze
politycznych" i ostatnio wydanych ,,Za-

gadnie postpu".

^) ,,Zum Abschlusse des Marxischen Systems".
^) O Sorelu pisali u nas: Stanisaw Brzozow-

ski: w ..Ideach". Rozdz. IX: D-r Emil Breiter
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Dzi faktem dokonanym stao si to,

co do niedawna jeszcze w pewnych ko-

ach uwaano za herezj, mianowicie fakt,

e zagadnienia spoeczne stay si zaga-

dnieniami ogólnemi. Dzi zajmowa si nie-

mi mog i zajmuj si nietylko ludzie par-

tji, którzy starali si utrzymywa w tej

dziedzinie wyczno, i których kompeten-
cji nikt kwestyonowa nie mia. Wbrew
usiowaniom ,,fachowych" socjalistów, któ-

rzy doktryn sw pragnli zachowa jak

mumj od wpywów zewntrznych, pogldy
na kwestj spoeczn ulegy pewnym cha-

rakterystycznym i nie dajcym si dzi
ju zaprzeczy przeobraeniom. Obecnie

w ewangeliczno doktryny socjalistycznej

nie wierz nawet powanie mylcy socja-

lici, którzy w idei tej widz co wicej
ponad zv/yky rodek agitacyjny, lub spo-

sób zrobienia atwej karjery politycznej.

Dzi zmiany gruntowne, zasze w po-

gldach zasadniczych na sam kwestj
spoeczn, mówi same za siebie. Przede-

wszystkiem sama idea socjalizmu ulega

pev7nej ewolucji pogldów odpowiednio

do potrzeb ycia i to wanie wiadczy tyl-

ko o ywotnoci samego zagadnienia.

w ,, Krytyce", 191 1, artyku p. t. ,, Filozofja spo-

eczna Jerzego Sorela".
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Ju sam fakt, e dyskusja w tej kwe-

stji obejmuje coraz szersze warstwy ludzi

mylcych, e zajmuje pierwsze miej-

sce w rzdzie wspóczesnych zagadnie
filozoficznych wiadczy, z jednej, strony

o coraz powszechniejszem zrozumieniu wa-

noci tego zagadnienia, z drugiej strony

wykazuje, e nietylko moliw, ale wprost

nieodzown staje si rzeczowa krytyka

dogmatycznych dotd prawd Marxa, e
wreszcie krytyka taka jest wynikiem wspó-
czenie odczuwanych potrzeb yciowych,
które domagaj si i w tej dziedzinie po-

godzenia teorji z rzeczywistoci. Jedno-

czenie z zastosowaniem zasady ewolucji

w tej dziedzinie myli ulega zaprzeczeniu

i nieomylno prognozy przyszoci, jak
dzi jeszcze stawiaj socjalici-ortodoksi

co do formy przyszego porzdku spoe-

cznego. Bezzasadno takiej prognozy wy-
kaza w sposób bardzo trafny i przekony-

wajcy Filipowicz w swoich ,,Zagadnie-

niach postpu" i doszed do wniosków osta-

tecznych, e pogld, jakoby ,,
przysze spo-

eczestwo, ta nowa forma organizacji

ekonomicznych, prawnych, politycznych,

jaka wytworzy si z czasem na miejsce

istniejcej, bdzie spoeczestwem socjali-

stycznem, nietylko jest hypotez, lecz jedn
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z paru hypotez. ^) e jakie spoeczestwo
odmienne od dzisiejszego — pisze dalej —
bdzie kiedy istniao, to jest aksjomat

tak pewny, jak pewne jest, e po czv/arto-

rzdnym okresie geologicznym nastpi ró-

ny od niego okres piciorzdowy; e to

przysze spoeczestwo bdzie charaktery-

zowao si obecnoci silnie skoncentro-

v/anych rodków produkcji—jest to wysoce
prawdopodobna., najwicej danych za sob
majca prognoza, z poród wszystkich, jakie

bierzemy pod uwag. Lecz czy to piciorz-
dowe spoeczestwo bdzie wadao skcncen-

trowanemi narzdziami pracy, jako wa-
snoci kolektywn, czy udzia kadej je-

dnostki w ogólnym produkcie bdzie okrela
si tylko na podstawie faktu pracy, czy

te scentralizov/ane rodki produkcji bd
wasnoci prawn jakich jednostek lub

stosunkowo niewielkich grup spoecznych,

otrzymujcych na zasadzie samego tytuu
v/asnoci pewien udzia w ogólnym wytwo-
rze produkcji — s to hypotezy, posiada-

jce w porównaniu z powysz znacznie

niszy stopie prawdopodobiestwa; po-

^) Tytus Filipowicz: , .Zagadnienia postpu",
str. 92.

I60



prostu s to róne z szeregu przyszych

,,moliwoci" spoecznych".

,,Stawia tedy przepowiedni socjalizmu

i podnosi j — jak to czyni Kautsky —
do znaczenia cisej prognozy nauko-
wej, mówi, e spoeczestwo socjali-
styczne jest nieuniknione, e
istnienie jego przysze jest dowiedzione

na podstawie faktów, jest to, jeli nie nadu-

ywanie tego uroku, jaki dla ogromnej
wikszoci ludzi ma dzi nauka i wszystkie

pojcia z ni zwizane, w kadym razie

naduywanie wyrazów, wiadczce jedynie

o gorliwoci agitacyjnej tych, którzy to

mówi, bynajmniej za nie o starannym do-

borze sów dla oznaczenia poj odpowie-

dnich. Twierdzi, e spoeczestwo socjali-

styczne jest moliwoci jedyn, faktem
nieuniknionym, a wic równie pewnym jak

np. ostygnicie ziemi, jest to pozwala,
by mylom dyktoway nasze chci, by

w dziedzinie wiedzy agitator panowa nad
mylicielem".

Wnioski, do których dochodzi Filipo-

wicz, nie s bynajmniej dzi stanowiskiem

odosobnionym autora ,,Zagadnie post-
pu". Tworz one rdze caej nowoczesnej

myli, która z okresu dogmatycznego ma-
terjalizmu poprzez pozytywizm przebija

Zagadnienia Kultury — 11
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si do coraz gbszych form wiatopogldu
filozoficznego. Pomimo e Filipowicz' w a-
dnem ze swoich pism nie wymienia SoreFa,

zdaje si by bardzo prawdopodobnem, e
musia on zna tego pisarza, zarówno jak i

Bergsona; wida bowiem w jego pismach

wpyw obu pisarzy francuskich. Szcze-

gólnie co do prognozy przyszoci pogldy
ich s prawie jednobrzmice.

Sorel w jednym z ostatnich pism swo-

ich: (,,La decomposition du Marxisme")
mówi o tem kategorycznie i przytacza rów-

nie pogld Bergsona z ,,Evolution crea-

trice". Mówi on tam na str. 66.

,,Nie mona si spodziewa, aby ruch

rewolucyjny móg kiedy postpowa (i
ladem), stosownie do kierunku wyznaczo-
nego naprzód, aby móg by prowadzonym
planowo, jak np. podbicie jakiego kraju,

aby móg by wystudjowanym naukowo
inaczej, ni w swej teraniejszoci. Wszyst-
ko w nim jest nieprzewidziane". A powo-
ujc si dalej na Bergsona mówi: ,,Jednem
z najwikszych zudze utopistów byo to,

e mniemali, jakoby mona byo wydedu-
kowa schemat przeszoci, znajc dobrze

teraniejszo". ^)

^) Przeciwko takiemu zudzeniu patrz co mó-
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Doskonae ujcie caego zagadnienia,

analiza zasadniczyci podstaw nauki Marx'a
doprowadzaj Filipowicza do przewiad-
czenia, e proces zmian, jaki mia, podug
pierwotnie przyjtego sposobu objanienia

wniosku ostatecznego teorji, doprowadzi
do przewrotu jednorazowego, zosta zró-

niczkowany. Sprzecznoci rónorodne,
cierajc si ze sob stale, codziennie, nie-

raz prowadz do wytwarzania si nowycli

stosunków i nowycli instytucji, bdcych
kompromisem pomidzy dotychczasowemi
formami kapitalizmu, a wieymi, wrogimi

mu prdami; dziki tym zmianom stru-

ktura spoeczna zmienia si powoli i stale.

Bezzasadno prognozy przyszoci -
czy si nierozerwalnie i z pogldem na uto-

pijno naukowego ujmowania zaga-

dnie przyszoci spoecznych, jak równie
ze sposobem pojmowania materjalizmu

dziejowego.

Czsto bowiem spotyka si identyfiko-

wanie lub czenie materjalizmu history-

cznego z determinizmem, fatalizmem i t. p.

Tymczasem materjalizm historyczny nie

wi Bergson w swojej: ,,Evolution creatrice", str.

17- 57. 369-
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jest w rzeczy samej niczem innem, jak m e-

t o d naukowego badania historji.

Przedewszystkiem faszywy, a tak po-

wszechnie przyjty, sposób rozumienia sa-

mego wyrazu ,,materjalizm" ogromnie wpy-
wa na zaciemnianie samego okrelenia.

Jeeli bowiem potocznie ,,materjalizmem"

nazwiemy wzgardliwie co, co si przeciw-

stawia ,,idealizmowi", jako sumie skon-
noci i postpków anty-egoistycznych, to

w samej rzeczy materjalizm wtedy musi
uchodzi za teorj, która objani si stara

wszelkie pobudki dziaalnoci ludzkiej je-

dynie interesem egoistycznym, materjal-

nyni, ignorujc zupenie moliwo i po-

trzeb de idealnych. Tak jednake
w istocie nie jest.

Materjalizm historyczny pragnie w pier-

wszej linji tylko przeciwstawi si wszelkim
doktrynom wyrosym na gruncie racjona-

listycznym, pragnie przeciwstawi si wszel-

kim ideologiom. Materjalistyczne pojmo-
wanie dziejów nie tylko stara si podkre-

li znaczenie momentu ekonomicznego w hi-

storycznem stawaniu si, jak to bdnie
utrzymuj niektórzy jego zwolennicy i ko-

mentatorowie. Tu idzie gównie o sam me-
tod badania historycznego. Idzie o to,

aby fakty historyczne oddzieli od tych
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lub innych czj^-sto ideologicznych dodatków,

w które zostay one przybrane w cigu
sv7ego rozwoju, o dodatki i fantazyjne

upikszenia, które przeszkadzaj do zro-

zumienia i poznania naleytego samych
faktów, a które czsto bardzo wyst-
puj na plan pierwszy, zasaniajc

sob istotn tre historyczn, pozbawiajc

w ten sposób fakty rzeczywiste ich istotnego

znaczenia. Labriola pisa^), e teorja mater-

jalizmu dziejowego nie ma na celu wykazania,

e wszystkie zoone przejawy ycia spro-

v/adzi si dadz do kategorji ekonomi-

cznych; materjalizm historyczny stara si tyl-

ko wszystkie fakty historyczne objani
za pomoc ekonom.icznej struktury spoe-

czestwa. Przejcie jednak od tej ekonomicz

cznej struktury do zewntrznych przeja

wóv/ ycia odbywa si w szeregu bardzo

zoonych procesów, które monaby na-

zwa psychologj spoeczn. Lecz nie na-

ley bynajmniej rozumie pod t nazw ja-

kiej fantastycznej ,, duszy spoecznej", ani

,,rozumu zbiorowego", któreby, rzdzc si
jakiemi im tylko waciwemi prawami.

^) A. Labriola. ,,Essais sur la conception

materialist de Thistoire".
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tworzyy niezalenie od wiadomoci je-

dnostek realne ycie.

Psychologja spoeczna, zmieniajca si
stale wraz ze zmian warunków ycio-
wych, nie jest wyrazem jakiego abstrak-

cyjnego procesu t. zw. ,,ludzkiego ducha";

jest ona zawsze tylko specjaln wypadkow
odpowiednich warunków egzystencji ludz-

kich.

Labriola jednak wraz z mnymi komen-
tatorami pogldów Marx'a stoi na tern sta-

nowisku, e nie formy wiadomoci okre-

laj byt, lecz na odwrót, byt okrela formy
wiadomoci.

Nad t wanie kwestj zasadnicz wre
dzi na caej linji dyskusja oywiona.

Problematyczno tej formuy wobec
zbudzenia si filozofji krytycznej bya gó-
wnie przyczyn, która spowodowaa dzisiej-

szy rewizjonizm zarówno jak i syndykalizm
i wogóle cay kryzys Marxismu. e warunki
bytu, warunki ekonomiczne maj wielki

wpyw na rozwój upodoba, potrzeb ycio-
wych, na ca kultur czowieka, zdaje si nie

ulega adnej wtpliwoci. Pewnej hierarchji

ekonomicznej w danem spoeczestwie od-

powiada jej waciwa hierarchja duchowa
i pojciowa. Materjalnemu pooeniu klas

spoecznych odpowiadaj jemu waciwe po-
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jcia klasowe. Tern si równie tómaczy,
e nierównomierne rozoenie kultury w je-

dnem i teni samem spoeczestwie danego
okresu iistorycznego jest tylko konsekwen-
cj nierównomiernoci ich w stanach posia-

dania, w ich warunkach ekonomicznych,
wród których yj. Pewnej hierarchji sto-

sunków spoecznych odpowiada pewna ich

psychologja.

Wszelkie zmiany w przyzwyczajeniach,

w sposobie ycia codziennego odbijaj si
niezwocznie na uczuciach, pogldach i

skonnociach rónych klas spoecznych.
Bezwtpienia wic ten czynnik ekonomi-
czny, byt materjalny, by nawet moe wród
spoeczestw pierwotnych jedynym czyn-

nikiem ,,motorycznym" caego postpu, od-

bywajcego si prawie niewiadomie. Z cza-

sem jednak, z chwil coraz wyraniej ry-

sujcej si wiadomoci (która bya poczt-
kowo tylko odbiciem w umyle warunków
materjalnych) na dziaalno ludzk ju
wpywa pocz ten moment psychologi-

czny, który w miar doskonalenia si umysu
odgrywa rol coraz wiksz.
e i dzi jeszcze ukryt niejednokro-

tnie pobudk t. zw. ,,czynów ideowych"
jest poprostu interes materjalny, jest rze-

cz jasn. Mnóstwo przykadów takich czer-
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pa mona za.róv/no z polityki midzyna-
rodowej, jak i z walki stronnictw polity-

cznych.

Jest jednak równie faktem niezaprze-

czonym, e wyszej sprawnoci psycholo-

gicznej zawdzicza naley mono wia-
domego wpywu (do pewnego stopnia) na

czyny skierowane celowo ku urzeczywistnie-

niu wyszych form kulturalnego wspóy-
cia. Ta wanie wiadomo jest dzi równie

wan si motoryczn postpu, jak

i moment ekonomiczny, który bezwtpie-

nia posiada i posiada bdzie waciwe
sobie znaczenie.

Materjalizm dziejowy we waciwem je-

go zrozumieniu nie neguje te bynajmniej

znaczenia wiadomego czynu, czyli tern sa-

mem przyznaje wiadomoci rol czynnika

kierowniczego na drodze do urzeczywistnie-

nia pewnych celów. Wobec tego jasnem si
staje, jak bdne byoby identyfikowanie

materjalizmu dziejowego z determinizmem
lub fatahzmem, co jeszcze niejednokrotnie

czyni marxici.
Sorel równie podkrela element twór-

czoci ludzkiej i wystpuje przeciwko wszel-

kiemu determinizmowi tak ekonomicznemu
jak i spoecznemu. Wystpuje on równie
przeciwko t. zw. ,,socjalizmowi naukowe-
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mu", W przedmowie do jednej z ostatnich

sv\roich publikacji (,,La- decomposition du
Marxisme") mówi on: ,, Przez dugi czas

pisarze socjalistyczni (ma on tu na myli
gównie pisarzy niemieckich) myleli, e
Marx zbudowa system doktryn, za pomoc
których da si osign rezultat potrójny:

i) dowie, e wystpienia skierowa-

ne przeciwko kapitalizmowi przez klasy

robotnicze s niezbit konsekwencj nau-

kowych bada o produkcji,

2) filozoficznie uzasadni oczekiwanie

rewolucji bardzo blizkiej, która na miejsce

kapitalizmu postawi komunizm,

3) znale przy pomocy poszukiwa
historycznych specjalne reguy, wedug któ-

rych w sposób pewny monaby kierowa
polityk partji rewolucyjnych.

Przeciwko tym pogldom wystpuje
Sorel z wielu wzgldów. Przedewszystkiem
nie wierzy on w to, aby spoeczestwo
mogo podlega zmianom pod wpywem
uv/iadomienia naukowego, czem, jak sam
o tern mówi, ^) róni si zasadniczo od
t. zw. marxistów ortodoxalnych w Niem-
czech; uwaa on równie, e uwiadomienie
naukowe ycia ekonomicznego i spoeczne-

^) „Ruin du monde antiue", str. 6.
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go jest dla samej sprawy rozwoju spo-

eczestwa obojtne. Naukowe uwiado-
mienie potrzeb i przeobrae spoecznych
wpywa wedug niego na klas robotnicz
demoralizujco, poniewa zaciemnia spra-

w, odrywa klas robotnicz od jej tendencji

i celów yciowych, twórczych, prowadzc
j do socjalizmu pastwowego i oddajc
na ask lub nieask buruazyjnej de-

mokracji.

Przeciwko tej ostatniej wystpuje So-

rel w dziele swym pod tytuem ,,Zudzenia
postpu", gdzie stara si omieszy cay po-

stp prowadzony w interesie klas posiada-

jcych. Midzy innemi, pisze on w kwe-
stji powstajcej filozofji spoecznej (str.

229):

,,W chwili obecnej jestemy wiadkami
bardzo ciekawego widowiska: pewna cz
profesorów i inteligencji uniwersyteckiej

usiuje zastpi socjalizm przez nauk spo-

eczn; zamierzaj oni jednak stworzy
t nauk dla zwalczania pogldu o konie-

cznociach ekonomicznych, wskutek czego

projektuj waciwie rodzaj nauki nie-

naukowej i to istniejcej mimo braku ja-

kichkolwiek staych zwizków midzy zja-

wiskami. Oto jeden z oczywistych dowo-
dów zakopotania, w jakim znajduj si
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literaci podczas badania zjawisk ekono-

micznych".
Przyczyna takiego wrogiego wprost

stanowiska Sorera wobec naukowych usi-

owa ujcia zjawisk spoecznych ley w je-

go irracjonalizmie. Sorel jest irracjonalist,

zarówno jak Bergson, pod którego wpywem
bezwtpienia si znajduje Sorel w nauce
nie chce uzna pierwiastka twórczego

;

wszelka nauka prowadzi, wedug niego, do

abstrakcji, zaciemniajcych rzeczywiste i

gbokie tendencje yciowe.
Usiowania naukowe prowadz z na-

tury rzeczy do teoretycznych uogólnie,

a w sferze zjawisk spoecznych do takiej

koncepcji oczekiwanej przyszoci, która

nie posiada w sobie nic realnego, gdy nie

wyrasta z tendencji istotnych samego y-
cia, jest poprostu fikcj. Inteligentni ideolo-

gowie nie zdaj sobie naleycie sprawy z tego,

e cay postp to nie jaka mechaniczna
konsekwencja tych lub innych zaoe my-
lowych lub teorji naukowych, lecz skompli-

kowane i nieuchwytne dla myli zjawisko

yciowe, wynik mozolnych usiowa pra-

cy caych pokole.
Podstaw myli SoreFa jest zasada,

któr stara si jaknaj szerzej rozpowsze-

chni, e nic w wiecie nie dzieje si bez
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udziau w tern czowieka, e bezczynny
stosunek do ycia, czy to jako skutek de-

terminizmu, czy optymizmu, jest najpo-

waniejszem niebezpieczestwem zarówno
dla klasy robotniczej, jak dla caej naszej

kultury.

I na tern wanie polega najwaniejsza
zasuga Sorera.
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VII Filozofia ycia.

Wedug ogólnie przyjtego okrelenia,

filozofja jest deniem do poznania prawdy.

Caa iistoryczna droga jej rozwoju jest

tych usiowa najwierniejszym obrazem.

Myliciele wszystkich czasów dyli isto-

tnie do poznania prawdy, tylko e samo po-

jcie prawdy byo dla kadej epoki histo-

rycznej odmienne. Dla Greków prawd bya
ta bezporednia rzeczywisto, z któr spo-

tykali si w yciu codziennem. Rozrónie-
nie pomidzy wyobraeniem rzeczy, a rze-

cz sam nie istniao u nich. Prawd bya
identyczno myli i rzeczy, zasad filo-

zoficzn — naiwny realizm. Ju jednak u
schyku staroytnego wiata i na pocztku
ery chrzecijaskiej filozofowie konstatuj
przeciwstawne, jaka zachodzi pomidzy
czowiekiem, a otaczajc go przyrod,
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przeciwstawno, która znajduje swój wy-
raz w caem ówczesnem yciu religijno-

etycznem. Odtd poszukiwanie prawdy sta-

o si identycznem z usiowaniem mylo-
wego sprowadzenia tego dualizmu do ja-

kiej zasadniczej jednoci.

Monizm staje si mniej lub wicej
wiadom zasad wszystkich niemal pó-

niejszych systematów filozoficznych, a
do dni dzisiejszych. Yerworn w swojej:

,,Mechanice ycia duchowego", powiada:

,,Kady proces poznania jest procesem re-

dukcji, czyli sprowadzeniem nieznanych ze-

spoów, do znanych pierwiastków. Przepro-

wadzone konsekwentnie do koca poznanie

bdzie przeto musiao prowadzi ostate-

cznie do zasady jednolitej, czyli bdzie moni-

stycznem. W tym sensie naley pojmowa
róne próby... przezwycienia dualizmu".

Poczynajc od Giordana Bruna, Ga-

illeusza, Keplera, poprzez Descarta, Kan-
ta, wcznie do naszych czasów kryte-

rjum prawdy sta si rozum, któremu
przypisywano zdolno poznania prawdy
absolutnej przy pomocy matematyczno-
przyrodniczego badania.

Nauka staa si podstawow zasad no-

woytnych de do poznania prawdy.
Wyraa si to zarówno w ontologicznym
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racjonalizmie Kartezjusza i Spinozy, jak

w fenomenologicznym racjonalizmie Kanta,

lub w spekulatywnym idealizmie niemiec-

kim. Wszdzie nauka i jedno metody s
instancjami rozstrzygajcemi. Wszdzie dla

zasady jednolitoci nauk* zaprzecza si
przerwom w cigoci ja^-zisk, sprowadza
si zjawiska skompliko /ane do prostych,

zaciera si radykalnie p^ :.?ciwiestwa, jakie

ukazuje rzeczywisto.

Podobnie jak pizyroda, rozumiana jest

hisiorja. Dlahistorjozoficznegc "-:i.^ nnalizmu

zdarzenia, zachodzce w czasie, po. .awione

s swej przypadkowoci, staj si oriczn
koniecznoci, wynikajc ze zdarze po-

przednich. W wiecie historji, zarówno jak

przyrody, nie dzieje si nic nowego, nic,

coby si nie dao sprowadzi do pewnych ju
znanych zjawisk, coby nie byo logicznem

nastpstwem tych poprzednich. Takie ra-

cjonalistyczne pojmowanie caej rzeczywi-

stoci sprawio, e zawsze jeden czynnik

zostaje wysunity na plan pierwszy i sta-

je si podstawowym, czy bdzie nim mo-
ment ekonomiczny, jak u Marxa, czy rasa,

jak u Chamberlain'a.

W historji i w przyrodzie wszystko od-

bywa si w tym porzdku i w tym sensie.
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jak tylko zdarzy si mogo, jak si zda-

rzy musiao.
Taki determinizm, przeniesiony w sfe-

ry ycia spoecznego, znalaz swój wyraz
w ideologji Marxa w jego naukowej pro-

gnozie przyszoci. Hegel za mówi w swo-

jej: ,,Philosophie der Geschichte" (str. 563,

Reclam): ,, Pogodzi ducha z dziejami wia-
ta i rzeczywistoci moe tylko zrozumienie

prawdy, e to co si zdarzyo i codzie
si zdarza, nie tylko nie zdarza si bez

Boga, ale jest w swej istocie jego osobistem

dzieem".
Zarówno Hegel jak Marx, Yoltaire,

Comte, cho róni si skdind w swych
pogldach, wszyscy stoj na tem stanowi-

sku, e wiat historji moe by opanowany
rozumem i doprowadzony do stanu sko-
czonoci, do jednego stanu trwaego. Dla

racjonalizmu, który nauk uwaa za ro-
dek zdolny prdzej czy póniej wyjani
wszelkie zagadnienia, teraniejszo kada
posiadaa jedynie charakter przejciowo-

ci, tymczasowoci.
Z tego wynika, e wraz z rozwojem

nauki, na kadem polu ducha zakres za-

gadnie powinien si zmniejsza, przeciw-

stawno kontrastów yciowych coraz bar-

dziej zaciera. Tymczasem gbsze zasta-
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nowienie nad istotnym stanem rzeczy pro-

wadzi do wrcz przeciwnych wniosków.
Okazuje si mianowicie, e przeciwstawno
zasad rozumowych z konkretnie danymi
warunkami rzeczywistoci w gruncie rze-

czy nie jest przejciow, lecz jest dla tej

rzeczywistoci czem istotnem, momentem
zasadniczym, który z ycia historycznego

wogóle wyeliminowa si nie daje. Za-
gadnienia naukowe, jak i konflikty dziejów,

z postpem nauk nie straciy nic ze swego
znaczenia, zakres ich bynajmniej si nie

zmniejszy. Przeciwnie, miao rzec mona,
e wraz z postpem nauk poszczególnych

ilo i rónorodno zagadnie wzrosa,
konflikty historyczne pogbiy si.

Wiemy a nadto dobrze, i dziki ra-

cjonalnemu uksztatowaniu zasad nauko-
wych technika ostatniego stulecia zrobia

postpy olbrzymie.

Postpy techniczne i spowodowany
dziki nim szybki wzrost cywilizacji wspó-
czesnej uzasadnia bezwtpienia kult, ja-

kim otaczano nauk. Lecz z drugiej strony

coraz wicej daje si obserwowa inne zja-

wisko. Technika w coraz wikszym sto-

pniu zaczyna oddziaywa na kultur ogól-

n, wchodzi z ni w coraz cilejszy zwi-

ZatriulnieniLi Kultury — 12. Iif-r



zek i nabiera coraz wikszego znaczenia

dla caej dynamiki spoecznej.

I wanie w dziedzinie samego ycia
okazuje si, e tecinika, której postpy
s niejako sprawdzianem praktycznego sto-

sowania czysto-racjonalnych zasad nau-

kowyci, nadaje yciu liistorycznemu coraz

wybitniejszy ciarakter irracjonalnoci, a je-

dnoczenie staje si coraz potniejszym
czynnikiem w rozwoju ycia liistory-

cznego. Widzimy to dzi ju bardzo wyra-

nie w dziedzinie gospodarki spoecznej.

Wzrastajcy rozwój tectiniki maszy-

nowej pociga za sob rónego rodzaju

kryzysy i depresje, zaostrzanie si konfli-

któw, zaciodzcyci pomidzy kapitaem i

prac. Udoskonalenia techniczne sprawiaj,

e praca ludzka zastpowana bywa w co-

raz szerszym zakresie przez maszyn, z dru-

giej strony zuycie, nie bdc w monoci
nady za poda, musi wytwarza nad-

produkcj, wywoujc czsto silne wstrz-
nienia ekonomiczne.

Wszystko, co we wspóczesnym prze-

myle jest przypadkowe i nieobliczalne,

wszystkie, zacliodzce w nim starcia inte-

resów indywidualnych i spoecznych, chwiej-

na i od najrónorodniejszych czynników
zalena warto samej produkcji, — wszyst-
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ko to w coraz wikszym stopniu wymyka
si racjonalnemu ujmowaniu, staje si na-

stpstwem, zwikszajcych si irracjonal-

nych moliwoci technicznego sposobu pro-

dukcji. Rozumia to doskonale Marx, któ-

ry pierwszy podkreli rewolucyjny cha-

rakter techniki wspóczesnej w dziedzinie

spoeczno-ekonomicznej. Zgodnie jednak z

duchem racjonalizmu widzia on w konie-

cznoci postpu technicznego rodek, który

z czasem zaprowadzi mia spoeczestwo do

socjalistycznej formy gospodarki. W ten

sposób Marx stara si przyszy ustrój spo-

eczny ,,wyprowadzi naukowo" z v/arun-

ków i tendencji wspóczesnej mu teraniej-

szoci. Dzi, jak wiadomo, prognoza przy-

szego ustroju stracia sw warto i si
przekonywajc i co najwyej moe by
uwaan za jedn z wielu moli-
woci. Nawet Kautsky przyznaje po-

stpowi technicznemu pewien irracjonalny

charakter — ,,Postp techniczny, mówi
on, ^) stanowi podstaw cakowitego roz-

woju ludzkoci... Kady pojedynczy krok
na drodze rozwoju technicznego jest wia-
domy i zamierzony. Kady wypywa z d-

^) ,, Etyka w wietle materjalistycznego poj-

mowania historji", str. 91.
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eni do sztucznego powikszenia si ludz-

kich ponad miar zakrelon przez przy-

rod; ale kady z tych postpów technicz-

nych pociga z koniecznoci za sob sku-

tki, które przez ich sprawcóv/ nie byy
zamierzone i nie mogy by
zamierzone, poniewa ci nie mogli

ich przewidzie, skutki, które podobnie jak

skutki doboru naturalnego, monaby na-

zwa przystosowaniem do rodowiska, ale

do rodowiska, które czowiek sam sztu-

cznie zmieni".

Wpyw, jaki wywiera technika w sferze

zjawisk spoeczno-pastwowych, wykaza
w swych skutkach dobitnie, jak przewidy-

wania zbudowane na zasadzie czysto-racjo-

nalistycznego sposobu mylenia, czstokro
niezgodne s z tem, co daje rzeczywisto
samego ycia. Odtd i pojcie prawdy ule-

go zmianie zasadniczej; sprawdzianem osta-

tecznym przestaa by jedynie myl lo-

giczna i sama ona dzi ju o prawdziwoci
zjawisk nie rozstrzyga; wywody myli
musz by potwierdzone przez ycie, aby
istotnie posiady dla nas znaczenie prawdy.

Std wynika odmienny sposób pojmowania
historji, jako obrazu spóistniejcych i wza-

jem dopeniajcych si fizycznych i psy-

chicznych przejav/ów ycia.
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Jerzy Simmel w swojej ,, Filozofj dzie-

jów" pov/iada ^):
,, Jeeli dzieje nie maj

by teatrem marjonetek, to m.usz by hi-

storj objawów psychicznych; wszystkie za
zjawiska zewntrzne, które opisuj, s ni-

czeiTi innem, jak mostami, przerzuconymi

pomidzy pobudkami i aktami woli z jednej

strony, a odruchami nerwowymi, które s
ich wynikiem, z drugiej. Nic w tern nie zmie-

nia materjalistyczny pogld na dzieje, usi-

ujcy wyprowadzi objawy historyczne

z fizjologicznych potrzeb czowieka i z od-

dziaywania orodka geograficznego, gdy
przedewszystkiem gód nie mógby wprawi
w ruch dziejów, gdyby nie by cierpieniem;

wszelka za walka o dobra ekonomiczne
jest w istocie walk o przyjemno i rozkosz,

z których, jako celów, wypywa znaczenie

wszelkiego posiadania zewntrznego..."

Punkt cikoci caego znaczenia wydarze
historycznych przenosi myl wspóczesna
wewntrz samego czowieka. Przeycie we-
wntrzne uwaa za spryn historycznej

rzeczywistoci, za si motoryczn woli,

wyzwalajcej si w czynie. Istotn treci
caej wspóczesnej filozofji jest v/ coraz

^) Przekad polski W. M. Kozowskiego.
Rozdz. I, str. 9.
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wikszym stopniu przekonanie, e pod po-

staci ycia ukazuje si najgbsza rzeczy-

wisto.
ycie staje si tym najwicej bezpo-

rednim faktem naszego poznania. Std
i zrozumiae jest zainteresowanie si dzi
nawet mylicielami czasów dawniejszyci,

których filozofj cechuje pewien bezpo-

redni kontakt z yciem. Dla tego np. me-
tafizyka Schopenhauera, pomimo wielu bra-

ków i sprzecznoci, wywiera wpyw na ca
v/spóczesn kultur duchow wanie przez

wzgld na zawart v/ niej teorj woli i pra-

gnienie ycia, które w dalszym cigu snuje

Nietzsche, Guyau, Eucken, Simmel i wielu

jeszcze innych.

Treci i motywem przewodnim wik-
szoci wspóczesnych kierunków filozofi-

cznych jest czowiek dziaajcy. Nie ,,homo

sapiens", a ,,homo faber".

Za prawd uznanem zostaje to, co samo
ycie potwierdzi, jako dla danego indywi-

duum poyteczne (jak w pragmatyzmie),

lub co za istotne wskae mu ,,intuicja"

(jaku Bergsona), lub ,, doznanie wewntrz-
ne" (,,Erlebniss" — u Dilthey'a).

Ju Jerzy Simmel — typ wspócze-
snego umysu filozoficznego — graniczy

z pragmatyzmem. Jego relatywizm po-
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znawczy tak jasno i subtelnie przeprowadzo-

ny w ,,Filozofji pienidza" ^) wypywa z je-

go czysto biologicznego, yciowego stano-

wiska wobec caego otoczenia.

Pragmatyzm jest z wszystkici tych

kierunków wspóczesnych najmniej sub-

telny, najbardziej rubaszny, gównie tam,

gdzie pojcie prawdy identyfikuje wprost
z poytkiem. Tem nie mniej w swojem
ujmowaniu rzeczywistoci, jako cigle u-

pywajcego zmiennego tworu naszego du-

cha, kryje on wartoci niepoledniej mia-

ry i wywiera na ca wspóczesn kultur
wpyw bezwtpienia dodatni. -)

Filozofja ycia znajduje jednak swój

wyraz naj dobitniejszy u dwóch wspócze-
snych mylicieli: Henryka Bergsona i u
Wilhelma Dilthey'a. Obaj myliciele

czerpi swoj prawd z ycia, dla obu
ycie jest jedynem konkretnem ródem
pozna.nia, jedyn rzeczywist prawd.
Obaj w yciu widz nieustann twór-

czo, zmienno, ruch, które stanowi
v/aciw istot bytu.

Dla obu te rzeczywisto posiada cha-

^) Porównaj Rozdzia I, cz. III.

2) Porównaj W. James: Pragmatyzm, prze-

kad W. M. Kozowskiego.
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rakter irraxjonalny, z t rónic, e Berg-

son skania si niedwuznacznie w stron
mistyki, negujc prawie bezwzgldnie lo-

gik, jako form poznawcz, Dilthey na-

tomiast przy caym swoim irracjonalizmie

stoi na gruncie pozytywistyczn5'^m i wy-
stpuje przeciwko metafizyce, któr za

nauk nie uwaa. Irracjonalizm Bergsona

wypywa poniekd z niechci ku skraj-

nemu inteilektualizmowi minionej epoki.

Dla niego wszelkie pojcia to tylko ,,uchwy

ty", ,,wycinki" z ogromu zjawisk, prze-

biegajcyci przed naszemi zmysami, pod-

czas gdy dla intellektualizmu pojcia po-

siaday charakter nieomal bytów samodziel-

nych, którym przypisywano trwao, nie-

zmienno i prawdziwo.
Bergson zwalcza t psychologj, która

od czasów Platona i Arystotelesa bya na-

wskro intellektualistyczn i zostawaa pod
jarzmem logiki formalnej. Od czasów Pla-

tona, Sokratesa definicja staa si prawie

identyczna z rzecz, któr miaa okrela.
W ten sposób logika formalna bya do nie-

dawnych jeszcze czasów jedynym spraw-

dzianem poznav/czym.
Przeciwko takiej wanie logice for-

malnej wystpuje Bergson z caym zasobem
sv/ej gboko i oryginalnie przemylanej
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psychologii^), z ca si swego ,,pdu y-
ciowego", z ca bezporednioci swojej

„intuicji".

Dzi, trzeba przyzna, Bergson jest

jeszcze za bardzo wspóczesnym i dlatego

naogó le lub mao rozumianym.. Obok
gorcego y/prost entuzjazmu, graniczcego

nieomal z uwielbieniem, jakie ywi dla
jego zwolennicy, posiada on oczywicie
wielu przeciwników. Donioso i znaczenie

jego dla caej myli wspóczesnej, dla ró-
nych spraw dotycza.cych kultury wogóle,

bdzie miogo znale naleyte uznanie do-

piero wtedy, gdy przebrzmi haaliwe
gosy ekstatycznych uwielbie i zrównowa-
ony spokój umoliwi ocen objektywn.
Faktem, jaki dzi ju bezwtpienia skon-

statowa mona, jest ten, e do gbi po-

ruszy umysy w kadej dziedzinie myli
wspóczesnej, a filozofj wyzwoli z kr-
pujcych j dotd wizów formalistyki,

przytaczajcej swym ciarem polot my-
H.

Równie wybitnem zjawiskiem wspó-
czesnej myli filozoficznej^ jest dotd mniej

^) Psychologj jego Jerzy Simmel w swych
wykadach nazywa szczytem, do którego wogóle
dosza myl psychologiczna.
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gony, ale niemniej gboki ,,filozof ycia"

—

Dilthey. ^)

Stoi on, jak ju wyej wspomniaem,
na stanowisku wicej pozytywnem. Berg-

son jest przewanie teoretykiem poznania.

Dilthey staje na gruncie o v/iele bliszym
samego ycia. Dla niego ródem poznania

jest rzeczywisto historyczno-spoeczna.

Pomimo wpywu Comte'a i MilPa, jest on
od nich o wiele wszechstronniejszy. Sam
te uwaa tych filozofów za jednostronnych

specjalisj;ów. Dilthey jest twórc nauk o du-

chu (Gefsteswissenschaften), których tre
stanowi wszelkie badania, tyczce si
skutków twórczoci czowieka, oddziay-
wajcego na otoczenie. W nauce sv/ej opiera

si on nietylko na historji, ale w równej

mierze i na socjologji; pojmuje j jednak

nie w duchu Spencer'a, przeciwko któremu
wystpuje energicznie, krytykujc jego me-
tod bada przyrodnicz, jak ten myli-
ciel stosuje w dziedzinie socjologji. Takie

pojmowanie socjologji uwaa Dilthey za

przesd metafizyczny równie ciasny i je-

dnostronny, jak czysto metafizyczne poj-

mowanie historji przez Hegla.

^) Przed rokiem zmary profesor uniwersytetu

berliskiego.
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Nauki o duchu, które tworzy, stara si
ufundowa na trwaych podstawach psy-

chologji ,, realnej", jak j sam nazywa.
Dotychczas stosowane kategorje psychologji

spekulacyjnej, lub dowiadczalnej nie s
dla nauk historycznych wystarczajce. Psy-

chologja realna musi by przedewszystkiem

,,opisujca" i ,,rozczonkowujca", musi
stara si sprowadzi wszystkie zjawiska

do elementarnego faktu psychicznego, ja-

kim wedug Dilthey'a jest ,,samouwiado-
mienie" (Selbstbesinnung). W gbokiem
studjum ,,0 indywidualnoci" ^) wypowia,-

da on swoje zasadnicze pogldy na ycie
duchowe wogóle, kadc w niem jednocze-

nie podstawy pod budow swojej socjolo-

gji. Analiza faktów wiadomoci stanowi

podstaw jego filozofji. W doznaniu we-
wntrznem znajduje on punkt oparcia dla

inyli, któr snuje pomysowo i z waci-
wym sobie rozmachem w zamierzonem na
du skal dziele p. t. ,,Wstp do nauk
o duchu".

Droga do prawdy prowadzi, wedug nie-

go, przez historj, któr pojmuje w naj-

szerszym zakresie, jako caoksztat history-

^) W „Sitzungsberichte der Akademie", Ber-
lin, 1896, XIII.
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cznego stawania si ludzkiej kultury. Histc-

rji tak poj ta stanowi ma samowiedz ludz-

koci. Czowiek, podug Dilthey'a, toprzede-

wszystkiem stworzenie dziaajce, a pó-

niej dopiero mjrlce. Dlatego waniejszem
jest wiedzie, co naley czyni, jak post-
powa, anieli usiowa wyjani sobie sto-

sunek zalenoci zjawisk, zaciodzcycii w
przyrodzie. Dlatego te nieodzownym wa-
runkiem prawdziwej kultury jest dokadne
poznanie caego obszaru twórczoci po-

kole minionyci, nieodzown analiza caej

przeszoci historycznej. Na podstawie wy-
ników takiej analizy mona dopiero snu
wnioski postpowania na przyszo, od-

powiednie i podane dl? istotnego 'roz-

woju i pogbienia typu ,,czowieka". '. %'§
Takimi s zasadnicze pogldy mater-

jalizmu dziejowego tej nowej szkoy, któ-

r zapocztkowa Dilthey, a która nie chce

widzie w czowieku stworzenia podlege-

go jedynie lepemu przeznaczeniu bezoso-

bowej przyrody, lecz pragnie w nim prze-

dewszystkiem wzbudzi zaufanie do siebie

samego, pragnie wzmocni w czowieku
wiar w jego wasne siy, a, ukazujc mu
krok za krckiem jego proces dziejowy, wy-
chowa go na przyszo do twórczego

czynu.
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Wszystkie tutaj tylko pobienie na-

szkicowane prdy mylowe naszych cza-

sów wypywaj z poczucia niewspómiernoci
ycia i myli, wszystkie posiadaj jedn
wspóln cech: pragn wspóczesn filo-

zofj uczyni — filozofj ycia.
Wszystkie one s jednoczenie wyrazem
wyzwalajcej si w czowieku wspócze-
snym tsknoty do czynu, podnoci, twór-

czoci.

Takim ,,k r z y k i e m o czyn" by
u nas v/ Polsce przedwczenie zmary Sta-

nisaw Br-i^ozowski. Caa bogata twórczo
literacka tego, jak go susznie nazwa Chle-

bowski, ,,jedynego u nas filozofa kultury",

bya skierowiina ku temu, aby obudzi
w Polsce to ycie, które od caego lat szere-

gu zaklso si pod normalny poziom d-e ogólno-ludzkich.

Tym niskim stanem naszej kultury

wspóczesnej objania si po czci fakt,

e gboki ten krytyk i myliciel nie by
u nas dotd naleycie rozumianym i nawet
mao naogó czytanym.

Waciwa ocena jego wszechstronnych
usiowa mylowych, które dla naszej kul-

tury narodowej posiadaj due bardzo zna-

czenie, naley jeszcze do przyszoci. Oce-
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na taka wykae bezwtpienia w caej peni
t si jego ductia, której posiew w niedale-

kiej ju moe przyszoci wyda u nas plony

obfite.

I plony te bd dla najwspanialszym

pomnikiem.

KONIEC.
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